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økonomi og
indenrigsministeriet

Svar på henvendelse fra Region Midtjylland vedr, erstat
ning for tabt arbejdsfortjeneste

Sagsbehandler

I. Region Midtjylland, ), rettede den 6. august 2014 hen
Koordineret med . . . . .

vendelse til økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende et spørgsmal om erstatning
for tabt arbejdsfortjeneste.

Sagsnr.
2014- 17980 ønsker oplyst, hvorvidt en person, der er medlem af både en kommu

D knr
nalbestyrelse og et regionsråd, og som for begge hverv har valgt at modtage erstat

162037 ning for tabt arbejdsfortjeneste, skal koordinere udbetalingerne, således at den sam
lede udbetaling pr. dag ikke overstiger den i kommunestyrelseslovens § 16, stk. 5,

Dato gældende beløbsgrænse, eller om udbetalingerne skal holdes adskilt med henvisning
18-08-2014 til, at der er tale om to forskellige hverv.

II. Et kommunalbestyrelsesmedlem har i henhold til kommunestyrelseslovens § 16,
stk. 5, ret til at vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Bestemmelsen
har følgende ordlyd:

Stk. 5. Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjene
ste. I så fald reduceres det faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår
ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i stk. 1, litra a-e, nævnte møder m.v. Herud
over kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse af de i
stk. 1, litra f, nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af
det diætbeløb, som af økonomi- og indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4
timers varighed, jf. § 16 a, stk. 2. økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere reg
ler om ydelse af erstatningen, herunder om reduktion af det faste vederlag.

Af regionslovens § 11 følger det, at der til medlemmer af regionsrådet ydes vederlag,
pension mv. i overensstemmelse med reglerne i kommunestyrelseslovens § 16, stk.
1,3-6 og 8-12, § 16 aog § 34.

Bestemmelsen i kommunestyrelseslovens § 16, stk. 5, vedrørende erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste finder så ledes tilsvarende anvendelse for regionsrådsmedlemmer.

Ud fra en naturlig forståelse af reglerne, der netop regulerer to forskellige hverv —

hvervet som henholdsvis kommunalbestyrelsesmedlem og regionsrådsmedlem — sy
nes den i kommunestyrelseslovens § 16, stk. 5, fastsatte beløbsgrænse (“erstatningen
kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som af økonomi- og in
denrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed”) at måtte gælde
for begge hverv uafhængigt af hinanden.

III. Hverken den kommunale eller regionale vederlagsbekendtgørelse eller de der til
hørende vederlagsvejledninger indeholder fortolkningsbidrag til brug for en afklaring af
spørgsmålet.
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IV. Ministeriet har imidlertid tidligere taget stilling til spørgsmålet.

På baggrund af en henvendelse fra Vejle Amtskommune har det tidligere Indenrigs
og Sundhedsministerium i en sag fra 2002 (j.nr. 2002/l304I0604)1 således udtalt
følgende:

“I den anledning skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet herved bekræfte, at det - som op
lyst telefonisk den 29. april 2002 — er ministeriets opfattelse, at det i henhold til de gældende
regler i lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 861 af 21. november 1997 om
vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv er muligt at få udbetalt
erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste svarende til det fastsatte maksimum for
erstatningsbeløbet to gange samme dag (1 gang som kommunalbestyrelsesmedlem og en
gang som amtsrådsmedlem), hvis den pågældende samme dag har deltaget i møder ell.
lign, i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem og andre møder ell. lign, i sin egenskab
af amtsrådsmedlem. Det er en forudsætning for at få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfor
tjeneste, at det påståede tab er dokumenteret eller — for selvstændige erhvervsdrivende —

sandsynliggjort.”

På baggrund af en henvendelse fra Horsens Kommune har det tidligere Indenrigs- og
Sund hedsministerium i en anden sag fra 20022 endvidere udtalt følgende:

“Efter § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse kan et medlem af en kommunalbestyrelse
vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Det faste vederlag
reduceres i så fald. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte diætbeløb, som
af ministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. tillige vederlagsbekendt
gørelsens § 5.

Hvervet som henholdsvis kommunalbestyrelsesmedlem og amtsrådsmedlem må anses som
to af hinanden uafhængige hverv. Kommunen og amtskommunen må derfor uafhængigt af
hinanden (samme dag) kunne udbetale maksimumsbeløbet.”

Ministeriet ses ikke at have udtalt sig om spørgsmålet siden 2002.

Det må på den baggrund lægges til grund, at det fortsat er ministeriets opfattelse, at
hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem og regionsrådsmedlem (svarende til amts
rådsmedlem) må anses som to af hinanden uafhængige hverv, og at maksimumbelø
bet efter kommunestyrelseslovens § 16, stk. 5, derfor kan udbetales af både kommu
nen og reg ionen for den samme dag.

Som det også fremgår at ministeriets skrivelse til Vejle Amtskommune, er det naturlig
vis altid en forudsætning, at det kan dokumenteres, at der er lidt et tab såvel i forbin
delse med varetagelsen af det kommunale hverv som ved varetagelsen af det regio
nale hverv.

V. Det indstilles, at Region Midtjyllands henvendelse besvares telefonisk i overens
stemmelse med ovenstående.

18. august 2014,

Ovenstående er telefonisk meddelt den 20. august 2014, .
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Vejle Amtskommune

Løn- og Personaleafdelingen

Damhaven 12

7100 Vejle

Dato:
Kontor: 4. kommunekontor
J. nr.: 2002/1304/060-4

Sagsbeh.:
Fu-navn: Ved\tabt arbfortjeneste\Vejle A2

Vejle Amtskommune har i brev af 7. maj 2002 (j.nr. 0-43-1-01) anmodet Indenrigs- og

Sundhedsministeriet om skriftligt at bekræfte, at en person, som både er medlem af et

byråd og et amtsråd, 2 gange kan få det maksimale beløb for erstatning for dokumen

teret tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder, når der afholdes møder begge ste

der samme dag.

I den anledning skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet herved bekræfte, at det - som

oplyst telefonisk den 29. april 2002— er ministeriets opfattelse, at det i henhold til de

gældende regler i lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 861 af 21. no

vember 1997 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv

er muligt at få udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste svarende til

det fastsatte maksimum for erstatningsbeløbet to gaige samme dag (1 gang som

kommunalbestyrelsesmedlem og en gang som amtsrådsmedlem), hvis den pågælden

de samme dag har deltaget i møder ell. lign, i sin egenskab af kommunalbestyrelses

medlem og andre møder ell. lign, i sin egenskab af amtsrådsmedlem. Det er en forud

sætning for at få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, at det påståede tab er

dokumenteret eller — for selvstændige erhvervsdrivende — sandsynliggjort.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager herefter ikke videre i anledning af Vejle

Amtskommunes henvendelse.

Med venlig hilsen
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INDENRGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 14. febr. 2002
Kontor: 4. kommunekontor
J. nr.:
Fu-navn: vederlag.tabt.arb.fort.max

TELEFONREFERAT

Horsens Kommune, personateforvhorsens.dk, har den 13. februar 2002
telefonisk rettet henvendelse til kommunalafdelingen. Hun har oplyst, at der i Horsens
Byråd sidder en politiker, der tillige er medlem af amtsrådet. Pågældende har valgt at
få udbetalt erstatning for dQK tat arb jdsfgrijepe.te.. Hun er i tvivl om, hvor
vidt vederlagsbekendtgørelsens § 5 om, at der højst kan udbetales det femdobbelte af
diætsatsen pr. dag gælder for kommunen og amtskommunen tilsammen, eller om både
kommunen og amtskommunen kan udbetale maksimumsbeløbet gældende for samme
dag.

Efter § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse kan et medlem af en kommunalbesty
relse vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Det faste
vederlag reduceres i så fald. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte
diætbeløb, som af ministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. tilli
ge vederlagsbekendtgørelsens § 5.

Hvervet som henholdsvis kommunalbestyrelsesmedlem og amtsrådsmedlem må anses
som to af hinanden uafhængige hverv. Kommunen og amtskommunen må derfor uaf
hængigt af hinanden (samme dag) kunne udbetale maksimumsbeløbet. t- c’ ‘t ck

Det indstilles, at spørgsmål besvares i overensstemmelse med oven
stående. Hun ønsker svar pr. mail.

4. kommunekontor, den 14. februar 2002/DES
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