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244 
Vederlag til byrådsmedlemmer 

Sagsnr: 81.14.10-G01-1-21 
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 

Sagsresume 
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget. 
 
Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om den fremadrettede fordeling af vederlag 
for visse udvalg og hverv i henhold til "Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. 
for varetagelse af kommunale hverv" også benævnt "Vederlagsbekendtgørelsen".  
 
Principper for fordeling vil efterfølgende blive fremlagt for det nyvalgte byråd, hvor det 
indstilles godkendt med virkning for den kommende byrådsperiode 2022 - 2025.  
 

Sagsfremstilling 
Byrådsmedlemmerne modtager hhv. faste og variable vederlag. De faste vederlag udgør 
borgmesterens vederlag samt vederlag for medlemsskab af byrådet. Disse vederlag indgår 
ikke i denne sagsfremstilling, som alene hidrører de variable vederlag. 
 
Af hensyn til det kommende års budgetlægning, kan der tages stilling til om de nuværen-
de principper for fordeling af de variable vederlag skal fastholdes, hvilket her er vederlag 
til medlemmer af fagudvalg samt medlemmer af børn- og unge-udvalget. 
 
Ligeledes kan der tages stilling til, om der skal udbetales vederlag til formænd og næstfor-
mænd for særligt nedsatte udvalg, såkaldt § 17, stk. 4 og 5 udvalg. Aktuelt er der ikke 
fremkommet ønsker om nedsættelse af sådanne udvalg.  
 
De nærmere regler herom fremgår af Vederlagsbekendtgørelsens § 7. 

Fordelingen af vederlag for indeværende byrådsperiode er senest fastsat på det konstitue-
rende byrådsmøde den 14. december 2017, hvor det blev besluttet ikke at ændre på ve-
derlagsfordelingen. 

Den samlede sum af de årlige vederlag afhænger af kommunens indbyggertal beregnet 
som en nærmere angivet procentdel af borgmesterens vederlag. 

Idet Rebild kommune har mere end 30.000 indbyggere, kan der jfr. § 7, stk. 4, maksimalt 
fordeles, hvad der svarer til 275 % af borgmesterens vederlag. Borgmesterens vederlag er 
fastsat med baggrund i kommunernes indbyggertal og fremgår af Vederlagsbekendtgørel-
sens § 19.  

Den trappevise stigning skiller således: 

25.001-30.000 indbyggere: 245 pct. 

30.001-40.000 indbyggere: 275 pct. 

40.001-60.000 indbyggere: 305 pct. 
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Styrelsesvedtægten for Rebild kommune fastsætter vederlaget for de 5 fagudvalg: Teknik- 
og Miljøudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget 
samt Arbejdsmarkedsudvalget, til hver 20% af Borgmesterens vederlag. Ligeledes fast-
sættes antal udvalgsmedlemmer i de enkelte udvalg. Såfremt der skal ændres heri, vil det 
betyde ved ændring af styrelsesvedtægten.  

Justering af vederlæggelse vil alene vedrører de variable udvalgsvederlag. 

Den nuværende fordeling af vederlag udgør samlet hvad der svare til 187,8 % af Borg-
mesterens vederlag, fordelt således: 

 

Byrådet kan træffe beslutning om ny fordeling op til 275 %. En fordeling vil herefter kunne 
se således ud: 

 
 
Forskellen udgør 829.980,- kr.  
 

Økonomi 
Der er på budgettet afsat hvad der svarer til 187,8% af Borgmesterens vederlag for det 
kommende budgetår. Såfremt det besluttes at ændre på fordelingen af vederlag samt ud-
nytte den maksimale ramme for fordeling herom, skal budgettet tilrettes i overensstem-
melse hermed. Midlerne skal anvises fra andet driftsområde.  
 

Indstilling  
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at nuværende 
principper om fordeling af det variable vederlag i arbejdet med kommende års budget 
fastholdes uændret for den kommende byrådsperiode 2022 - 2025 samt at sagen oversen-
des til det konstituerende byrådsmøde den 2. december 2021. 
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Beslutning 
Sagen godkendt med den bemærkning, at vederlaget for arbejdet i Børne- og Ungeudval-
get forhøjes til et niveau svarende til vederlag for arbejdet i de faste udvalg, og at konse-
kvensen heraf indarbejdes i budgettet for 2022. 
 
Udvalget foreslår, at eventuelle andre reguleringer drøftes af det nye byråd. En eventuel 
yderligere forhøjelse af vederlag indgår ikke i budgettet for 2022. 
 


