Administrationsgrundlag
Dato: 30. oktober 2021
Sagsnummer: 00.22.00-P00-2-21

Administrationsgrundlag vedr. diæter, tabt arbejdsfortjeneste og
godtgørelse til medlemmer af diverse råd og nævn, som ikke er
medlemmer af byrådet

Indledning
Lov om kommunernes styrelse § 16 a regulerer kommunen mulighed for at yde diæter og
godtgørelse til kommunens råd og nævn.
I det følgende gennemgås de råd og nævn, hvor byrådet har besluttet at yde diæter, erstatning for
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse (befordring og deltagergebyr til kurser
og i nogle få tilfælde godtgørelse for udgifter forbundet med et fysisk handicap og udgifter til
pasning af syge nære pårørende) til medlemmer, som ikke samtidig er medlem af byrådet.

Hvis byrådet efter dette administrationsgrundlags vedtagelse, vedtager en ændring omfattet af
dokumentet, vil administrationsgrundlaget blive redaktionelt tilpasset.
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Reglerne for diæter og godtgørelser til diverse råd og nævn
Faxe Kommune har nedsat en række forskellige råd og nævn, hvor der er mulighed for at beslutte
at yde diæter for deltagelse i møder til de medlemmer, som ikke samtidig er medlem af byrådet,
men som varetager andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet, jf. lov
om kommunernes styrelse § 16 a og § 16, stk. 1, litra f).
Der kan ikke ydes diæter m.m. til offentligt ansatte for deltagelse i møder i råd og nævn, når det
sker som led i deres arbejde.
Størrelsen på diæterne er fastsat i vederlagsbekendtgørelsen § 4 og kan ikke fraviges, medmindre
dette er særskilt reguleret ved lov.
Det kræver en beslutning af byrådet for at yde diæter, erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse og dækning af deltagergebyr til kurser. Beslutningen
kan delegeres til økonomiudvalget, men ikke til andre udvalg eller administrationen.
Beslutningen om at yde diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser kan byrådet
træffe på flere måder, herunder helt konkret når byrådet beslutter, at et råd/nævn må deltage i
specifikt nævnte kurser, konferencer og lignende arrangementer, eller byrådet anmoder et nævn
om at deltage i andre nærmere angivne kommunale hverv, som fx deltagelse i forhandlinger med
andre kommunale myndigheder eller med regionale eller statslige myndigheder, repræsentativt
arbejde, studieture, besigtigelser og borger- eller orienteringsmøder.
Beslutningen kan også træffes mere generelt ved vedtagelse af et administrationsgrundlag om
udbetaling af diæter, godtgørelser m.v.
Der kan ikke ydes diæter og godtgørelser for deltagelse i andre aktiviteter, som fx
mødeforberedelse, studieture og seminarer besluttet i nævn/råd, eller aftalt med borgmester,
udvalg eller administrationen.
Dette administrationsgrundlag fastlægger hvilke råd og nævn, der kan få diæter, erstatning for
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse, dækning af deltagergebyr til kurser
og i nogle få tilfælde godtgørelse for fravær fra hjemstedet, udgifter forbundet med et fysisk
handicap og udgifter til pasning af syge nære pårørende. Det vil ved byrådets vedtagelse være
gældende.
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Hvis der efter vedtagelse af administrationsgrundlaget bliver oprettet nye råd eller nævn, hvortil
der skal ydes diæter og lignende, kræver dette en særskilt beslutning af byrådet.
Administrationsgrundlaget gælder for medlemmer af råd/nævn, som ikke er medlem af byrådet
eller ansat i kommunen. Byrådsmedlemmer har ikke ret til diæter, da de modtager fast vederlag,
men de har ret til befordringsgodtgørelse efter styrelseslovens § 16, stk. 10.

Ældrerådet
(9 medlemmer)
Ældrerådet er nedsat iht. retssikkerhedslovens § 30. Efter § 31, stk. 3 ydes der diæter, erstatning
for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i lov om
kommunernes styrelse § 16 a for deltagelse i ordinære møder. Dette skal ikke besluttes særskilt af
byrådet. Byrådet skal dog beslutte, om der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til andre møder, konferencer og kurser.
Byrådet har besluttet, at ældrerådets medlemmer har ret til diæter/tabt arbejdsfortjeneste og
godtgørelser ved deltagelse i møder med stående udvalg i anliggender, hvor ældrerådet skal høres,
til konferencer arrangeret af ældrerådet, til fælles formands/næstformandsmøder i Danske
Ældreråd samt til Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencer.
Et medlem af ældrerådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse.
Udgiftsgodtgørelse dækker over udgifter forbundet med fysisk handicap, pasning af syge nære
pårørende og befordringsgodtgørelse, samt til evt. deltagergebyr for de nævnte møder/konferencer.
Handicaprådet
(4 medlemmer ud over byrådsmedlemmer og ansatte i kommunen)
Handicaprådet er nedsat iht. retssikkerhedslovens § 37 a, og efter bekendtgørelse om råd på det
sociale område § 6, stk. 2, ydes der diæter og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i lov om
kommunernes styrelse § 16 a for deltagelse i ordinære møder. Dette skal ikke besluttes særskilt af
byrådet. Byrådet skal dog beslutte, om der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til andre møder, konferencer og kurser.
Byrådet har besluttet, at handicaprådets medlemmer har ret til diæter/tabt arbejdsfortjeneste og
godtgørelser ved deltagelse i møder med stående udvalg i anliggender, hvor handicaprådet skal
høres.
Et medlem af handicaprådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse.
Udgiftsgodtgørelse dækker over udgifter forbundet med fysisk handicap, pasning af syge nære
pårørende og befordringsgodtgørelse.
Folkeoplysningsudvalget
(11 personer udpeget af kommunens foreninger ud over byrådsmedlemmer)

Side 3 af 5

Folkeoplysningsudvalget er nedsat iht. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, og efter § 40, stk. 2, kan
der ydes diæter og befordringsgodtgørelse. Vederlag til formanden er fastsat i Faxe Kommunes
styrelsesvedtægt.
Byrådet har besluttet, at folkeoplysningsudvalgets medlemmer har ret til diæter og
befordringsgodtgørelse for deltagelse i ordinære møder.
Udsatterådet
(9 medlemmer ud over byrådsmedlemmer og ansatte i kommunen)
Udsatterådet er nedsat iht. servicelovens § 16, stk. 2.
Byrådet har besluttet, at udsatterådets medlemmer har ret til diæter og befordringsgodtgørelse for
deltagelse i ordinære møder.
Billedkunstrådet
(5 medlemmer)
Billedkunstrådet er nedsat iht. billedkunstloven § 5.
I henhold til billedkunstlovens § 2, stk. 4, kan Statens Kunstfond udbetale et fast mindre
grundtilskud til de lokale billedkunstråd, jf. § 5. Tilskuddet kan anvendes til at honorere de
rådsmedlemmer, der er professionelle billedkunstnere og kunstsagkyndige.
Byrådet har besluttet, at billedkunstrådets medlemmer med billedkunstfaglige kompetencer
modtager honorar efter Billedkunstnernes Forbunds vejledende mindstepriser. De øvrige
medlemmer har ret til diæter for deltagelse i ordinære møder, og alle medlemmer har ret til
befordringsgodtgørelse for deltagelse i ordinære møder.

Frivilligt Samråd
(11 medlemmer)
Frivilligt Samråd er nedsat af erhvervs- og kulturudvalget i april 2017.
Byrådet har besluttet, at frivilligt samråds medlemmer har ret diæter og befordringsgodtgørelse for
deltagelse i ordinære møder og i den årlige frivillighedskonference.

Skolebestyrelser
Ved hver af Faxe Kommunes folkeskoler er der oprettet en skolebestyrelse iht. folkeskolelovens §
42.
I henhold til bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og
om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen § 14, stk. 1, kan der
ydes et vederlag til forældrerepræsentanterne på 4.500 kr. årligt og til elevrepræsentanterne på
1.500 kr. årligt.
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Byrådet har besluttet, at skolebestyrelsernes forældrerepræsentanter har ret til vederlag på 4.500
kr. årligt, og elevrepræsentanterne har ret til vederlag på 1.500 kr. årligt for deltagelse i
skolebestyrelsens møder. Der er ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Administrationsgrundlaget træder i kraft med Faxe Byråds vedtagelse herom.
Vedtaget af Faxe Byråd på møde den xx. november 2021.

Ole Vive

Carsten Riis

Borgmester

Kommunaldirektør
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