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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv og 

bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, 

pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv 

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed ovennævnte udkast til 

ændringsbekendtgørelser i høring.  

Ændringsbekendtgørelserne indeholder følgende ændringer: 

 Dokumentationskrav ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. 

Ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. stilles krav om dokumentation 

for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder. Det kan for eksempel være 

en lægeerklæring. 

 

 Vederlag bortfalder hurtigere end i dag ved fravær af andre grunde 

Når et medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd af andre grunde end 

helbredstilstand m.v. i en uafbrudt periode på én måned ikke har varetaget sit 

hverv, ophører vederlaget ved næste månedsskifte. Det er en ændring fra tre 

måneder i dag. 

 

 Ikke vederlag til to for samme post 

Når et medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd er fraværende af andre 

grunde end helbredstilstand m.v., har vedkommende ikke ret til vederlag, hvis 

der er indkaldt stedfortræder i mere end syv dage. Kun stedfortræderen får 

vederlag. 

Social- og Indenrigsministeriet vil i forlængelse af denne høring sende et teknisk notat, 

der uddyber regelændringerne og administrationen heraf, i en faglig høring. Notatet 

forventes udsendt inden sommerferien. 

Vejledningerne om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale 

henholdsvis regionale hverv forventes opdateret med de relevante ændringer i 

efteråret 2020.  

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. september 2020.  
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Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til 

udkastene er ministeriet i hænde senest mandag den 17. august 2020. Eventuelle 

bemærkninger bedes sendt til fvjur@sim.dk og mhol@sim.dk. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Mads Holt, tlf. 72 28 25 16, eller sendes 

til mhol@sim.dk eller fvjur@sim.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Mette Kryger Gram 

Kontorchef 
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