
Telefonnotat om indbetaling til ratepension for menige kom-
munalbestyrelsesmedlemmer 

1. Baggrund 
En kommune har den 4. april 2022 rettet skriftlig henvendelse til Indenrigs- og Bo-
ligministeriet med spørgsmål om, hvorvidt et kommunalbestyrelsesmedlem af sit ve-
derlag kan oprette en ratepension i banken, som kommunen indbetaler til med de 
dertilhørende skattefordele. Kommunen har oplyst, at kommunen ikke tilbyder at gøre 
det for deres ”almindelige” ansatte, da det vil være for administrativt tungt. 

2. Retsgrundlag 
Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlæggelse er fastsat i §§ 16 og 34 i 
lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019. 

Bestemmelserne i § 16 indeholder sammen med bestemmelserne i § 34 en udtømmen-
de regulering af kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse.1 

§ 34, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse er 
sålydende: 

”§ 34. Regler om ydelse af vederlag, eftervederlag og pension til kommunalbestyrelsens 
formand, magistratsmedlemmer, jf. § 64, og de i § 64 a nævnte udvalgsformænd fast-
sættes af økonomi- og indenrigsministeren. 

Stk. 2-6. […]” 

Følgende fremgår af § 21 i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, 
diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv: 

”§ 21. En borgmester, jf. § 18, er efter reglerne i §§ 22-24 berettiget til en egenpension, 
der svarer til den til enhver tid gældende egenpension til en tjenestemand i staten, der 
er indplaceret i den lønramme, borgmesteren som angivet i bilag 2 er indplaceret i, og 
har den samme pensionsalder som borgmesteren.” 

Følgende fremgår af afsnit 5.4.1. i vejledning nr. 9017 af 7. januar 2019 om vederlag, 
diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv:  

”Reglerne om egenpension til borgmestre er fastsat i bekendtgørelsens §§ 21-24. 
Borgmestre er i lighed med regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre – 
når betingelserne for pensionens udbetaling er opfyldt, jf. pkt. 5.4.3. – berettigede til 
egenpension efter 1 års funktionstid, jf. bekendtgørelsens § 22, stk. 1.” 

1 Lov om kommunernes styrelse med kommentarer af Hans B. Thomsen, Pernille Christensen og Lise 
Brandi-Hansen, 2010, s. 156. 
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Videre fremgår følgende af vederlagsvejledningens afsnit 5.4.6.:  

”Bekendtgørelsens regler regulerer udtømmende, i hvilket omfang en kommune kan 
medvirke til at udbetale pension til en tidligere borgmester, herunder administrere en 
pensionsordning for en nuværende borgmester. 

Ministeriet har i anledning af en konkret henvendelse udtalt, at en kommune ikke lov-
ligt kan tegne og administrere en ratepension/kapitalpensionsordning til fordel for 
borgmesteren, uanset at ydelserne på ordningen skal udredes af borgmesterens veder-
lag.” 

3. Overvejelser 
Det er alene borgmestre, der optjener ret til egenpension, jf. vederlagsbekendtgørel-
sens §§ 21-24. Menige kommunalbestyrelsesmedlemmer optjener ikke ret til egenpen-
sion på baggrund af hvervet.  

Ministeriet har tidligere udtalt, at en kommune ikke lovligt kan tegne og administrere 
en ratepension/kapitalpensionsordning til fordel for borgmesteren, uanset at ydelser-
ne på ordningen skal udredes af borgmesterens vederlag.  

Eftersom vederlagsreglerne udtømmende regulerer kommunalbestyrelsesmedlem-
mers vederlæggelse, er det ministeriets opfattelse, at der ikke vil være hjemmel til, at 
en kommune kan medvirke til at administrere en pensionsordning for menige kom-
munalbestyrelsesmedlemmer. 

4. Indstilling 
Det indstilles, at kommunen meddeles det, der er anført under pkt. 3. 
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