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Besvarelse af spørgsmål om hvorvidt vederlag til Bor-
gerrepræsentationens medlemmer kan udbetales bag-
udrettet 

 

 

Resumé 

Christopher Røhl (B) har på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 

2022 anmodet om svar på, hvorvidt vederlag til Borgerrepræsentatio-

nens medlemmer (BR-medlemmer) kan udbetales bagudrettet. Nota-

tet gennemgår vederlagsbekendtgørelsens retningslinjer på området, 

og der er vedlagt en vejledning til at læse lønseddel for BR-medlemmer 

samt suppleanter. Notatet er til orientering.  

 

Økonomiforvaltningens svar 

”Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af 

kommunale erhverv” er en præcisering af gældende lov om kommu-
nernes styrelse, og er derved bindende og har samme virkning som lov-

givningen. Bekendtgørelsen kan derfor ikke fraviges, med mindre det 

udtrykkeligt står i denne. 

 

I § 9, stk. .  ”Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for va-

retagelsen af kommunale erhverv”, fremgår det, at vederlag for BR-

medlemmer udbetales forud og ydes for hver påbegyndt kalendermå-

ned.  

 

Hvis et BR-medlem indtræder efter d. 1. i måneden, vil vederlaget for 

denne måned blive udbetalt bagud, og derefter forud for fremadret-

tede måneder. Vederlag til stedfortrædere for BR-medlemmer udbeta-

les månedsvis bagud.  

 

Når bekendtgørelsen specifikt regulerer udbetaling, og ikke herudover 

indeholder en hjemmel til alternative udbetalingsformer, betyder det, 

at dette ikke kan fraviges.  

 

Økonomiforvaltningen har udarbejdet en vejledning til BR-medlemmer 

og suppleanter, hvori det gennemgås, hvad de specifikke dele af løn-

sedlen betyder og de forskellige informationer, der kan fremgå på et 

  

Orienteringsnotat  
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BR-medlems og en suppleants lønseddel. Vejledningen udsendes til 

BR-medlemmernes e-Boks i forbindelse med udsendelse af juni lønnen.  

 

Bilag 
Bilag 1: Vejledning til at læse sin lønseddel for Borgerrepræsentations-
medlemmer og suppleanter  



 

 

Generel information  

1: Arbejdsgiveroplysninger: Øverst på din lønseddel vises oplysninger om din 
arbejdsgiver – bl.a. adresse, CVR-nummer og SE-nummer. 

2: Afsender: Her står, hvem der har sendt lønsedlen. 

3: Medarbejdernummer: I lønsystemet har du et medarbejdernummer.  

4: Personnummer: Du er registreret med dit CPR-nummer, der benyttes til andre 
myndigheder, fx SKAT.  

5: Dispositionsdato: Dispositionsdatoen er den dato, hvor dine penge er tilgængelig 
på din konto i pengeinstituttet.  

6: Lønperiode: Her kan du se, hvilken periode lønnen er udbetalt for.  

7: Stilling: Her vises din stillingsbetegnelse.  

8: Afdelingsbetegnelse: Navnet på den afdeling, hvor du er ansat.  

9: Systemdato: Denne dato fortæller, hvornår din lønseddel er dannet. 

Hvad betyder din udbetalte løn? 

10: Indtjen.per.: Her vises perioden for et vederlag, typisk angivet med d. 1. i en 
måned, eller datoen for udbetaling af en engangsydelse, fx en mødediæt  

11: Tekst: Her vises teksten til hver enkelt del af lønsedlen, samt skattemæssige 
oplysninger for den angivne periode. 

• Månedsløn: Udgør det månedlige borgmester- eller Borgerrepræsentations 
(BR) vederlag, samt formænd og næstformænd for Børne og Unge 
udvalget, samt Folkeoplysningsudvalget. 

• Barn u/10 år: Udgør det vederlag, som udbetales til BR-medlemmer, som er 
omfattet af reglerne for hjemmeboende børn under 10 år. 

• Børne- og Ungd.Udv. og Teknik- og Miljøudv.: Udgør det månedlige 
vederlag fra de nævnte udvalg. 

Derudover kan nedenstående udvalg samt udvalgspost også fremgå 

af lønsedlen: 

o Økonomiudvalget 
o Kultur- og Fritudv. 
o Sundh.- og Oms.udv. 
o Besk.- og Int.udv. 
o Socialudvalget 

 

• Værdi af fri telefon: Udgør det månedlig beløb, som oplyses til SKAT til 
brug for beregningen af værdien af fri telefon.  

• Mødediæter: Udgør diæt for deltagelse af suppleanter i BR-møde eller 
møde i Børne- og Ungeudvalget. (se 11a for eksempel) 

12: Enheder: Her vises det antal enheder, som bruges til beregning af beløbet. 

13: Enh.pris: Udgør enhedsprisen, som bruges til beregning af beløbet.  

14+15: (+) (-) Beløb: De beregnede beløb opdeles efter, om de er positive eller 
negative. 

16: * **: Yderst til højre ser du to kolonner med hhv. én og to stjerner, derunder vises 
tal, som refererer til en forklaring nederst på lønsedlen.  

17: I alt: I denne linje sker der en sammentælling af hhv. alle positive og negative 
beløb. 

18: Til udbetaling: Her kan du se, hvilket beløb der udbetales. 

19: Overført til NemKonto: Beløbet, som overføres til din NemKonto. 

20: Månedsløn lig vederlag: En orientering om, at Månedsløn udgør det månedlige 
vederlag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumtællere  

Der kan være knyttet en række summeringer til den udbetalte løn. Her vises samtlige 
sumtællere, der kan fremgå af lønsedlen, men du vil opleve, at kun de sumtællere, der 
vedrører dig, fremgår af din lønseddel. På linjerne kan der være 1 eller 2 søjler. For at 
forstå tallene, skal du læse teksten i parentesen: 

21: AM-indkomst, A-indkomst, hvoraf der beregnes AM-bidrag: Den indkomst, der 
ligger til grund for beregning af arbejdsmarkedsbidrag.  

22: AM-bidrag: På denne linje vises årets samlede AM-bidrag.  

23: A-skat: Den samlede A-skat, der er trukket gennem året.  

24: ATP-bidrag: Årets samlede indbetaling af dit bidrag til Arbejdsmarkedets 
Tillægspension. 

25: Værdi af Fri telefon: Den værdi, der ligger til grund for beskatningen af værdien af fri 
telefon. 

Andre sumtællere der kan fremgå:  

• Ferietillæg og Feriegodtgørelse: Bruttogrundlag for beregning af feriepenge.  
• Skattefradrag: Her vises dit månedlige skattefradrag.  

Det skal bemærkes, at Skattefradrag kun fremgår, hvis du valgt hovedkort. 

Bagsiden af lønsedlen  

Øverst på bagsiden af lønsedlen vises der nogle få overførte oplysninger fra forsiden, 
nemlig CPR-nummer, navn og lønperiode. 

26: Gyldighedsperiode: Perioden for vederlagsberegningen. 

27: Lønklasse: Lønklassen er et nummer, der er knyttet til din stilling. Dette nummer 
fortæller, du er ansat i BR som fx Borgerrepræsentant. 

28: Tekst (Fast løn, Månedsløn og I alt): En gengivelse af det faste BR-vederlag fra 
forsiden af lønsedlen. 
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Sådan læser du din lønseddel  
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