
  
 

       
        

 

       

         

           

           

      

       

        

                

          

          

          

           

          

           

  

           

              

     

            

            

    

  

         

            

        

           

    

  

    
  

  

  

   

Slotsholmsgade 10-12 

DK-1216  København K  

T  +45  7226  9000  

F +45 7226 9001 
M sum@sum.dk 
W sum.dk 

Dato: 13-03-2023 

Sagsnr.:  2023-719  
Dok. nr.: 589401 

Til alle landets kommuner 

Regulering af vederlag i medfør af bekendtgørelse om 
vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale 
hverv 

Regulering af det faste vederlag m.v. til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder procentsatsen for den årlige regulering af 

vederlag m.v. ti l menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sker pr. 1. april, jf. 

bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for 

varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen). 

Reguleringsordningen omfatter det faste vederlag ti l menige kommunalbestyrelses -

medlemmer og det ti l lægsvederlag, der ydes ti l menige kommunalbestyrelses -

medlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet. Der henvises til 

vederlagsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, og § 3, stk. 2. 

Reguleringsordningen omfatter endvidere den reduktion, der foretages i det faste 

vederlag ved valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Der henvises 

ti l 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 

arbejdsmarked. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal hermed meddele, at de nævnte vederlag m.v. 

skal reguleres med 16,5019 pct. med virkning pr. 1. april 2023 i forhold til grundbeløbet 

pr. 1. april 2016. 

Det bemærkes, at de beløb, der er anført i vederlagsbekendtgørelsen, anses s om 

grundbeløb pr. 1. april 2016, og at reguleringen derfor sker på baggrund af lønudvik-

lingen i årene 2016-2022. 

Regulering af borgmestervederlag 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan endvidere oplyse, at Finansministeriet har fast-

sat den årlige procentsats, som borgmestervederlaget skal reguleres med pr. 1. april. 

Reguleringsprocenten beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige 

arbejdsmarked. Der henvises ti l vederlagsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, 1. pkt. 
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Reguleringsprocenten er offentliggjort på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens 

hjemmeside: 

www.medst.dk/arbejdsomraader/hr/ministervederlag/reguleringsprocent-for-

politikervederlag/ 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan på den baggrund oplyse, at borgmestres 

vederlag skal reguleres med 15,9157 pct. med virkning pr. 1. april 2023 i forhold til 

grundbeløbet pr. 1. april 2016. 

Det bemærkes, at de beløb, der er anført i vederlagsbekendtgørelsen, anses s om 

grundbeløb pr. 1. april 2016, og at reguleringen derfor sker på baggrund af lønudvik-

lingen i årene 2016-2022. 

Oversigt over vederlag m.v. til kommunal- og regionalpolitikere 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vedlagt en oversigt over vederlag m.v. til 

kommunal- og regionalpolitikere, hvor vederlag m.v. pr. 1. april 2023 fremgår. 

Med venlig hilsen 

Marlene J. Brixtofte 
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