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Vedrørende ændring af byrådsmedlems valg af vederlag 

1. […] Kommune har ved brev af 18. marts 2022 rettet henvendelse til Indenrigs- og
Boligministeriet om et byrådsmedlems ønske om ændring af valg af vederlag fra at 
modtage fast vederlag til at modtage et reduceret fast vederlag samt erstatning for do-
kumenteret tabt arbejdsfortjeneste. 

[…] Kommune har bl.a. oplyst, at byrådsmedlemmerne i kommunen i henhold til lov-
givningen valgte, om de ønskede at modtage fast vederlag eller at modtage et reduce-
ret fast vederlag samt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, inden den 
1. februar 2022.

[…] Kommune har oplyst, at et af de nye byrådsmedlemmer den 4. februar 2022 har 
fremsendt et ønske om at få lov at ændre sit valg af vederlag fra fast vederlag til redu-
ceret fast vederlag samt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Kommu-
nen har oplyst, at årsagen bl.a. er, at vedkommende ikke har været klar over møde-
mængden i forhold til byrådsarbejdet på tidspunktet for valg af honorering. 

2. Indenrigs- og Boligministeriet kan oplyse, at et kommunalbestyrelsesmedlem efter
§ 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar
2019, har ret til – mod en reduktion af det faste vederlag – at vælge at modtage erstat-
ning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i de i § 16, stk. 1, litra a-e, 
nævnte møder m.v. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen.    

Det følger videre af § 2, stk. 3, 4. og 5. pkt., i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 
2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (veder-
lagsbekendtgørelsen), at valget om at modtage erstatning for dokumenteret tabt ar-
bejdsfortjeneste skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen, 
dog skal valget for det første år i valgperioden foretages inden 1. februar.   

Indenrigs- og Boligministeriet kan oplyse, at der ikke er hjemmel til at ændre en be-
slutning om valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter udløbet 
af den frist, inden for hvilken valget efter vederlagsreglerne skal træffes. Det gælder 
uanset årsagen til, at vedkommende ønsker at ændre sit valg. Ministeriet har på den 
baggrund ikke mulighed for at imødekomme kommunens anmodning. 
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