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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 18. december 2018 stillet 

følgende spørgsmål nr. 191 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som 

hermed besvares. Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Social-, Indenrigs- og 

Børneudvalget. 

Spørgsmål nr. 191: 

”Vil ministeren opgøre, hvad de fem regionsrådsformænd hver især får i løn (inkl. 

pension og eventuelle tillæg)?” 

Svar: 

Reglerne om vederlag m.v. for varetagelsen af regionale hverv er fastsat i regionsloven, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 1032 af 6. juli 2018, og i bekendtgørelse nr. 1770 af 27. 

december 2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv. 

Jeg kan oplyse, at regionsrådsformænd ydes et fast vederlag, som pr. 1. april 2018 

udgør 1.142.130 kr. årligt. Vederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en 

reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige 

arbejdsmarked.  

Regionsrådsformanden kan ikke samtidig med det faste vederlag oppebære anden 

økonomisk ydelse af regionens kasse for bestridelse af et regionalt hverv, når bortses 

fra visse godtgørelser, fx befordringsgodtgørelse. Regionsrådsformanden kan derimod 

godt fra f.eks. foreninger, selskaber mv. oppebære vederlag for andre hverv end 

regionsrådsformandshvervet. Disse vederlag er ikke medtaget i ovennævnte oplysning 

om regionsrådsformandens vederlæggelse, men vederlag for hverv, der varetages efter 

valg eller forslag af regionen, vil skulle offentliggøres af regionen i medfør af § 16 e, stk. 

1, i lov om kommunernes styrelse, jf. § 12, stk. 1, i regionsloven. 

En regionsrådsformand er ved sin fratræden berettiget til eftervederlag. Eftervederlag 

til en regionrådsformand ydes med et beløb, der for hvert påbegyndt hele år, 

regionsrådsformandens sammenhængende funktionstid har varet, svarer til 1½ gange 

det sidst ydede månedlige regionsrådsformandsvederlag, dog højst svarende til 12 

gange det sidst ydede månedlige vederlag. Til en regionsrådsformand med 4 års 

funktionstid ydes således et eftervederlag svarende til 6 gange det månedlige 

regionsrådsformandsvederlag, mens der til en regionsrådsformand med 8 års 

funktionstid eller mere ydes et eftervederlag svarende til 12 gange det månedlige 

regionsrådsformandsvederlag. 

En regionsrådsformand optjener endvidere ret til egenpension. Retten til egenpension 

er betinget af en funktionstid på mindst 1 år, medmindre regionsrådsformanden i 

løbet af det første år fratræder med regionsrådets tilladelse på grund af sygdom. 
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Pensionen svarer til den til enhver tid gældende egenpension til en tjenestemand i 

staten, der er indplaceret i lønramme 40 (skalatrin 53) og har den samme 

”pensionsalder” som regionsrådsformanden. En regionsrådsformands ”pensionsalder” 

beregnes på grundlag af den pågældendes funktionstid som regionsrådsformand i 

overensstemmelse med tabel 1 nedenfor.  

  
 

Tabel 1  

Beregning af en regionsrådsformands pensionsalder 

Funktionstid Pensionsalder  

1 år indtil 2 år omregnes til 4 år 

2 år indtil 4 år omregnes til 8 år  

4 år indtil 6 år omregnes til 12 år 

6 år indtil 8 år omregnes til 16 år 

8 år indtil 10 år omregnes til 20 år  

10 år indtil 12 år omregnes til 24 år  

12 år indtil 14 år omregnes til 28 år  

14 år indtil 16 år omregnes til 32 år  

16 år indtil 18 år omregnes til 34 år  

18 år indtil 20 år omregnes til 36 år  

20 år og derover omregnes til 37 år 
 

 Kilde: Bekendtgørelse nr. 1770 af 27. december 2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, 
bilag 1. 

 

Størrelsen af det eftervederlag og den egenpension, de fem regionsrådsformænd er 

berettiget til, vil således afhænge af den enkelte regionsrådsformands samlede 

funktionstid og den pågældendes levealder. 

Endelig kan det for fuldstændighedens skyld oplyses, at der også er fastsat regler om 

ægtefællepension og børnepension efter en afdød regionsrådsformand. 

 

Med venlig hilsen 

Simon Emil Ammitzbøll-Bille 

 

 

 


