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Vedrørende henvendelse om befordringsgodtgørelse ti l kommunalbesty-
relsesmedlemmer 
 
Ved brev af 14. september 2009 har Silkeborg Kommune på baggrund af en 
konkret sag rettet henvendelse til det tidligere Indenrigs- og Socialministerium, 
nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, med anmodning om en vejledende udta-
lelse fra ministeriet om, hvorvidt der med hjemmel i den kommunale styrelses-
lov § 16 kan ydes befordringsgodtgørelse til et kommunalbestyrelsesmedlem for 
deltagelse i møder i en bestyrelse for en forening, som kommunen er medlem 
af, men hvortil udpegningen foregår på en generalforsamling eller lignende. 
 
Silkeborg Kommune har oplyst, at det fremgår af foreningens vedtægter, at 
medlemskommunernes medlemmer af de politiske udvalg, hvorunder biblioteket 
hører, automatisk er medlemmer af foreningen. Det er videre oplyst, at der på 
generalforsamlingen foretages valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan generelt oplyse følgende om vederlags-
reglerne i den kommunale styrelseslov: 
 
Den kommunale styrelseslov § 16, stk. 10, litra a, har følgende ordlyd: 
 
”I forbindelse med deltagelse i de i stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v., ydes der til kommunalbesty-
relsesmedlemmer 
 
a) befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet, 

 
 ……” 

 

Det følger af den kommunale styrelseslov § 16, stk. 11, 1. pkt., at: 
 

”Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde de i stk. 10 nævnte godtgørelser til kommunalbestyrel-

sens medlemmer i forbindelse med udførelsen af de i stk. 1, litra g, nævnte aktiviteter.”  

 

Efter den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra b, f og g, følger at:  
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”Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Indenrigs- og Socialministeren 

fastsætter nærmere regler om vederlaget. Vederlaget omfatter medlemmernes 

… 

b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af 

kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt ve-

derlag, 

……. 

f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrel-

sen eller dennes udvalg 

g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder m.v.” 

 
Efter den kommunale styrelseslov ydes der således befordringsgodtgørelse til 
et kommunalbestyrelsesmedlem i forbindelse med varetagelse af kommunale 
hverv omfattet af § 16, stk. 1, litra b og f, jf. § 16, stk. 10, litra a. 
  
Endvidere kan kommunalbestyrelsen efter § 16, stk. 11, 1. pkt., beslutte at yde 
befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved udførelsen af 
andre aktiviteter i forbindelse med de i § 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v.   
 
Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9. februar 
2007 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv 
punkt 2.1.1.1.b, (om kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra b), at betydnin-
gen af udtrykket »efter valg af kommunalbestyrelsen« indebærer, at vedkom-
mende reelt skal være udpeget af kommunalbestyrelsen. 
 
Det vil således bero på en fortolkning af det konkrete retsgrundlag – eksempel-
vis vedtægterne for en forening – om et bestyrelsesmedlem er udpeget eller 
valgt af kommunalbestyrelsen eller f.eks. af foreningens generalforsamling. Hvis 
et kommunalbestyrelsesmedlem må anses for udpeget eller valgt til eksempel-
vis en forenings bestyrelse af generalforsamlingen, vil der ikke være tale om, at 
kommunalbestyrelsesmedlemmet varetager et kommunalt hverv omfattet af § 
16, stk. 1, litra b. 
 
Vedrørende kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra f, er det ministeriets 
opfattelse, at et bestyrelseshverv efter omstændighederne vil kunne være om-
fattet af bestemmelsen, selvom bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Det 
vil f.eks. være tilfældet, hvis kommunalbestyrelsen har anmodet vedkommende 
opstille til bestyrelsen og deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Det er en forud-
sætning, at der er tale om en forening, der varetager et lovligt kommunalt for-
mål.  
 
Hvis vedkommendes varetagelse af hvervet derimod ikke sker på baggrund af 
kommunalbestyrelsens eller et udvalgs anmodning men f.eks. på baggrund af 
vedkommendes egen beslutning herom, vil hvervet omvendt ikke være omfattet 
af bestemmelsen. 
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Det vil således bero på baggrunden for vedkommendes varetagelse af hvervet 
– herunder en fortolkning af kommunalbestyrelsens (eller et udvalgs) eventuelle 
anmodning til den pågældende, om vedkommende kan anses for at varetage 
bestyrelseshvervet efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller udvalget, jf. 
kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra f, og om der dermed er hjemmel til at 
yde befordringsgodtgørelse til den pågældende.  
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal beklage det sene svar. 

 
Der henvises til Silkeborg Kommunes j.nr. 07/35695. 
 
Kopi af dette brev er i dag sendt til Statsforvaltningen Midtjylland. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lise Riddersholm Husted 
 


