
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat om muligheden for at yde både diæter og erstatning for 
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for samme møde 

1. KL har telefonisk rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet om, hvorvidt 

en kommunalbestyrelse i medfør af kommunestyrelseslovens § 16 a, stk. 1, kan træffe 

beslutning om, at der til det samme ikke-kommunalbestyrelsesmedlem kan ydes både 

diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i et møde, således ved-

kommende har krav på modtagelse af begge ydelser for mødedeltagelsen. 

2. Følgende fremgår af § 16 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 47 af 15. januar 2019: 

”§ 16 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumen-

teret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af kommunalbestyrel-

sen deltager i de i § 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v. 

 

[…]” 

Endvidere fremgår følgende af afsnit 3.1 om diæter og erstatning for dokumenteret 

tabt arbejdsfortjeneste i vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen 

af kommunale hverv, jf. vejledning nr. 9017 af 7. januar 2019: 

”Efter lovens § 16 a, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde ikke-

kommunalbestyrelsesmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejds-

fortjeneste for deltagelse i den type kommunale hverv, der er nævnt i lovens § 16, stk. 1, 

litra a-f. Kommunalbestyrelsen kan vælge at udbetale begge ydelser, kun den ene af 

ydelserne eller ingen af disse. 

 

[...] 

 

Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen i lovens § 16 a, stk. 1, kan kommunalbestyrel-

sen træffe beslutninger om at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejds-

fortjeneste i forbindelse med varetagelsen af de enkelte hverv eller generelt, f.eks. i 

form af et diætregulativ. Det er i den forbindelse i praksis antaget, at kommunalbesty-

relsen kan beslutte, at der kun ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt ar-

bejdsfortjeneste inden for en nærmere angivet grænse, f.eks. et bestemt antal møder 

eller en beløbsgrænse. Hvis kommunalbestyrelsens hjemmel til at yde diæter m.v. 

findes i særlovgivningen, må adgangen til at fastsætte en grænse for udbetalingerne 

afhænge af en fortolkning af den pågældende hjemmelsbestemmelse. 

 

Kommunalbestyrelsen har dog ikke i medfør af lovens § 16 a, stk. 1, mulighed for at 

træffe beslutning om forskellig vederlæggelse af ikke-

kommunalbestyrelsesmedlemmer, der varetager det samme kommunale hverv. Der 
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kan således alene differentieres i forhold til varetagelsen af forskellige kommunale 

hverv. 

 

[…]” 

Herudover fremgår følgende af Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 

Hans B. Thomsen m.fl., 2. udgave, 2010, s. 170 ff: 

”2) Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal udbetales såvel diæter som erstatning for 

tabt arbejdsfortjeneste eller kun en af ydelserne eller ingen af ydelserne. Ydelsen er 

pligtmæssig for modtageren, jf. stk. 5. Modtageren har altså ikke valgfrihed mellem di-

æter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 

 

[…]” 

3. Det følger af § 16 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, at kommunalbestyrelsen 

kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til 

den, som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i § 16, stk. 1, litra 

a-f, nævnte møder m.v. 

Bestemmelsen indebærer efter ministeriets opfattelse, at en kommunalbestyrelse kan 

træffe beslutning om, at der for deltagelsen i de nævnte møder m.v. ydes både diæter 

og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I det omfang kommunalbesty-

relsen har truffet en sådan beslutning, vil det samme ikke-kommunalbestyrelsesmed-

lem have krav på modtagelse af begge ydelser for deltagelse i det samme møde.  

4. Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk oplyst KL, at det er ministeriets 

retsopfattelse, at § 16 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse efter ministeriets 

opfattelse indebærer, at en kommunalbestyrelse kan træffe beslutning om, at der for 

deltagelsen i de i bestemmelsen nævnte møder m.v. ydes både diæter og erstatning for 

dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I det omfang kommunalbestyrelsen har truffet 

en sådan beslutning, vil det samme ikke-kommunalbestyrelsesmedlem have krav på og 

pligt til modtagelse af begge ydelser for deltagelse i det samme møde.  

 




