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Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

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

følgende spørgsmål nr. 184 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som 

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

Børneudvalget. 

Spørgsmål nr. 184: 

"Vil ministeren opgøre antallet af regionsrådspolitikere (ikke regionsrådsformænd), 

som har lønnet hverv udover regionsrådsvederlaget, og vil ministeren samtidig opgøre 

de 25 politikere, som har de største indkomster fra hverv udover 

regionsrådsvederlaget, og hvor meget de hver tjener om året?" 

Svar: 

Ifølge § 16 e, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. 

juli 2018), jf. § 12, stk. 1, i regionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1032 af 6. juli 2018), 

skal et medlem af regionsrådet, som efter valg eller forslag af regionen udfører andre 

hverv end medlemskab af regionsrådets udvalg eller underudvalg, oplyse størrelsen af 

vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til 

regionsrådet. Oplysningspligten omfatter således ikke vederlag for medlemskab af 

regionsrådet, dets udvalg eller underudvalg. Regionsrådet offentliggør inden udgangen 

af første kvartal, hvilke af dets medlemmer der modtager vederlag for udførelse af 

hverv efter de anførte bestemmelser, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for 

hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.  

Økonomi- og Indenrigsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet de nyeste, tilgængelige oplysninger om regionsrådsmedlemmernes vederlag, 

der i medfør af ovennævnte regler er offentliggjort på regionernes hjemmesider. De 

nyeste, tilgængelige oplysninger vedrører for fire regioners vedkommende 2017, mens 

en region har offentliggjort tal for 2018. Den region, der har offentliggjort 

oplysningerne for 2018, ses ikke aktuelt at have tilgængelige oplysninger for 2017 på 

hjemmesiden. 

Af tabel 1 fremgår på den baggrund antallet af regionsrådsmedlemmer (ekskl. 

regionsrådsformænd), som har oplyst om vederlagte hverv i medfør af § 16 e, stk. 1, i 

lov om kommunernes styrelse, jf. § 12, stk. 1, i regionsloven. Af tabel 2 fremgår en 

opgørelse af de 25 regionsrådsmedlemmer, som har modtaget de største samlede 

vederlag fra sådanne hverv i det givne år, samt oplysning om størrelsen af de samlede 

vederlag.  
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Tabel 1 

Antal regionsrådsmedlemmer (ekskl. regionsrådsformænd) som har oplyst om 

vederlagte hverv i medfør af § 16 e, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. § 12, 

stk.1, i regionsloven. 

Region Antal regionsrådsmedlemmer (ekskl. regionsrådsformænd) 

Region Hovedstaden  27 

Region Sjælland 17 

Region Syddanmark 29 

Region Midtjylland 26 

Region Nordjylland  24 
 

 Anm.: Oplysninger om vederlagte hverv er fra 2017 med undtagelse oplysninger fra Region Nordjylland, der er fra 2018. 
Kilde:Regionernes hjemmesider og egne beregninger. 
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Tabel 2 

Oversigt over de 25 regionsrådsmedlemmer, som har modtaget de største 

samlede vederlag fra hverv i medfør af § 16 e, stk. 1, i lov om kommunernes 

styrelse, jf. § 12, stk.1, i regionsloven. 

Navn 
 

Region 
 

Samlet vederlag (kr.)  

Bo Libergren Region Syddanmark 467.227  

Henrik Thorup Region Hovedstaden 348.890  

Anne V. Kristensen Region Midtjylland 338.819 

Ole Drost Region Sjælland 285.102 

Charlotte Fischer Region Hovedstaden 274.253  

Finn Rudaizky Region Hovedstaden 261.958  

Poul-Erik Svendsen Region Syddanmark 238.378  

Anders Kühnau Region Midtjylland 218.000  

Martin Geertsen Region Hovedstaden 206.806  

Lone Sondrup Region Nordjylland 203.000  

Karsten Uno Petersen Region Syddanmark 196.000 

Per Larsen Region Nordjylland 165.000  

Susanne Lundvald Region Sjælland 159.986 

Leila Lindén Region Hovedstaden 134.587  

Thyge Nielsen Region Syddanmark 125.993   

Kristian Grønbæk Andersen Region Syddanmark 121.873 

Mogens Nørgaard Region Nordjylland 104.000  

Peter Jacobsen Region Sjælland 102.084 

Lone Langballe Region Midtjylland 102.000  

Annie Hagel Region Hovedstaden 100.000  

Bente Nielsen Region Midtjylland 97.500  

Lars Gaardhøj Region Hovedstaden 97.353  

Lise Müller Region Hovedstaden 94.451  

Sonny Berthold Region Syddanmark 93.831  

Susanne Flydtkjær Region Nordjylland 90.940  
 

 Anm.: Oplysninger om vederlagte hverv er fra 2017 med undtagelse oplysninger fra Region Nordjylland, der er fra 2018.  
Kilde: Regionernes hjemmesider og egne beregninger.  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke foretaget en efterprøvelse af, om de af 

regionerne offentliggjorte oplysninger er fyldestgørende. Oplysningerne i tabel 1 og 2 

er således baseret alene på de oplysninger, regionerne har offentliggjort. 

 

Med venlig hilsen 

Simon Emil Ammitzbøll-Bille 

 

 


