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Orienteringsskrivelse vedr. kørselsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 

 

 

 

 

 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026 besluttede byrådet, at kørselstaksten for 
medarbejderne i Rebild Kommune nedsættes fra høj takst til lav takst pr. 1. januar 2023. 
 
De regler, som i den forbindelse gælder medarbejderne med afsæt i det ansættelsesretlige 
forhold, er ikke de samme, som gælder ved politikeres varetagelse af det borgerligere ombud 
at være medlem af byrådet. Det indebærer, at man ved udmøntning af beslutningen om kør-
selstakst, ikke kan henvise til samme regelsæt. Den orientering, der er udarbejdet til medar-
bejderne i Rebild Kommune vedlægges som bilag. 
 
Denne orienteringsskrivelse er målrettet politikere valgt til byrådet i Rebild kommune, og som 
modtager vederlag og godtgørelse efter Styrelsesloven og Vederlagsbekendtgørelsens regler 
herom.  
 
Der er i lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019) i § 16, stk. 1, fastsat 
følgende: 

”Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Økonomi- og in-
denrigsministeren fastsætter nærmere regler om vederlaget.  
Vederlaget omfatter medlemmernes 
a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg, 
b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udfø-
res efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat 
bestemmelse om særskilt vederlæggelse, 
c) deltagelse i kurser mv., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget ef-
ter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for vareta-
gelsen af de under litra a og b nævnte hverv, 
d) deltagelse i seminarer, jf. § 9 a, 
e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c, 
f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra 
kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg og 
g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder 
mv.” 

 
I lov om kommunernes styrelses § 16, stk. 10, er der fastsat følgende: 

”I forbindelse med deltagelse i de i stk. 1, litra a-f, nævnte møder mv. ydes der til 
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kommunalbestyrelsesmedlemmer 
a) befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet, 
b) godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk 
handicap og 
c) godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære på-
rørende.” 

 
Der har været rejst det spørgsmål, om byrådet kan følge de samme satser, som gælder for 
medarbejdere.  
 
Det bemærkes i den forbindelse, at de tre godtgørelsestyper, som er nævnt i § 16, stk. 10, 
herunder befordringsgodtgørelse, er obligatoriske i forbindelse med et kommunalbestyrelses-
medlems deltagelse i de møder m.v., der er nævnt i § 16, stk. 1, litra a-f. Da der er tale om 
varetagelse af et borgerligt ombud, har man således ret til dækning af positive udgifter til 
befordring, og kommunalbestyrelsen kan ikke beslutte at afskære denne ret. Det er dog mu-
ligt at fastsætte generelle godtgørelsessatser, forudsat at dette sker under hensyntagen til de 
faktiske omkostninger. Man kan dog til dækning af den obligatoriske kørselsgodtgørelse til by-
rådsmedlemmer godt anvende Skatterådets takster for befordring, der fornys hvert år, som 
grundlag for beregningen, så der ikke pålægges det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem og 
den kommunale forvaltning en byrde med at foretage en konkret beregning af de positive kør-
selsomkostninger for hver enkelt kørsel.  Krav på at modtage befordringsgodtgørelse forud-
sætter således i alle tilfælde, at der skal være en udgift at godtgøre. Bestemmelsen i § 16, stk. 
10, litra a, giver kun adgang til dækning af positive udgifter til befordring og det er alene det 
enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, der kan oplyse, om der har været befordringsudgifter at 
godtgøre. Har medlemmet ikke selv egne omkostninger til befordring – eksempelvis pga. fir-
mabetalt kørselsordning (firmabil) – er der ikke krav på godtgørelse for kørselsudgifter.  
 
Efter lov om kommunernes styrelse har et kommunalbestyrelsesmedlem imidlertid ikke pligt 
til at modtage de godtgørelser, der er nævnt i ovennævnte § 16, stk. 10. Det står således 
det enkelte byrådsmedlem frit for ikke at søge dækning af befordringsudgifter dækket eller 
kun at søge dækning for en del heraf – fx svarende til den takst, der gælder for medarbejder-
ne. Det vil herunder kunne ske ved generelt at meddele forvaltningen dette. Også i dette til-
fælde vil der alene kunne betales godtgørelse i det omfang, at der sker dækning af positivt 
afholdte udgifter. Et byrådsmedlem kan til enhver tid trække en erklæring som skitseret tilba-
ge. 
 
Pbpe, november 2022. 
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