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Regulering af vederlag i medfør af § 2, stk. 2, og § 19, stk. 2, i bekendtgø-
relse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale 
hverv 
 
Regulering af det faste vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder årligt reguleringsprocenten for den regu-
lering af vederlag m.v. til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sker pr. 1. 
april. Der henvises i den forbindelse til § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1769 af 27. de-
cember 2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv 
(vederlagsbekendtgørelsen).   
 
Reguleringsordningen omfatter det faste vederlag til menige kommunalbestyrelses-
medlemmer og det tillægsvederlag, der ydes til menige kommunalbestyrelsesmed-
lemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet. Der henvises til ve-
derlagsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, og § 3, stk. 2. 
  
Reguleringsordningen omfatter endvidere den reduktion, der foretages i det faste ve-
derlag ved valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Der henvises til 
vederlagsbekendtgørelsens § 2, stk. 3, 2. og 3. pkt.  
 
Reguleringsprocenten beregnes i medfør af vederlagsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, 1. 
pkt., på baggrund af den generelle lønudvikling på det kommunale og regionale ar-
bejdsmarked.  
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal hermed meddele, at de nævnte vederlag m.v. 
skal reguleres med 6,2357 pct. med virkning pr. 1. april 2019 i forhold til grundbelø-
bet pr. 1. april 2016.  
 
Det bemærkes, at de beløb, der er anført i vederlagsbekendtgørelsen, anses som 
grundbeløb pr. 1. april 2016, og at reguleringen derfor sker på baggrund af lønudvik-
lingen i årene 2016, 2017 og 2018. 
 
Regulering af borgmestervederlag 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet kan endvidere oplyse, at Finansministeriet også har 
fastsat den årlige reguleringsprocent, som borgmestervederlaget skal reguleres med 
pr. 1. april. 
 
Reguleringsprocenten beregnes i medfør af vederlagsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, 1. 
pkt., på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. 
 
Reguleringsprocenten er offentliggjort på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: 
https://modst.dk/hr/ministervederlag-departementschefer-og-saerlige-
raadgivere/reguleringsprocent-for-politikervederlag  
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Økonomi- og Indenrigsministeriet kan på den baggrund oplyse, at borgmestres veder-
lag skal reguleres med 6,2002 pct. med virkning pr. 1. april 2019 i forhold til grund-
beløbet pr. 1. april 2016.  

 
Det bemærkes, at de beløb, der er anført i vederlagsbekendtgørelsen, anses som 
grundbeløb pr. 1. april 2016, og at reguleringen derfor sker på baggrund af lønudvik-
lingen i årene 2016, 2017 og 2018. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Christina Ekmann 
Kontorchef 


