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Vederlagsregulativ for regionsrådet i
Region Midtjylland
Indledning
Vederlagsregulativet fastlægger rammerne for honoreringen af
medlemmerne af regionsrådet i Region Midtjylland.
Reglerne om vederlag m.v. til regionsrådet fremgår af
lovbekendtgørelse nr. 319 af den 28. marts 2017, § 11.
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§ 11 i lov om regionerne henviser generelt til reglerne i § 16 og
§ 16 a i lov om kommunernes styrelse. De nærmere regler om
vederlag til regionsrådets medlemmer er udmøntet i
bekendtgørelse nr. 1531 af 9. december 2016 om vederlag,
diæter, pension mv. for varetagelsen af regionale hverv med
senere ændringer.
§ 1. Fast vederlag
Stk. 1. Der ydes fast vederlag til regionsrådets medlemmer med
undtagelse af formanden for regionsrådet.
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Vederlaget ydes for:
a) deltagelse i møder i regionsrådet og regionsrådets særlige
udvalg,
Bilag 1 fastsætter retningslinjer for deltagelse i kurser og kursuslignende
arrangementer. Bilag 2 fastsætter retningslinjer for deltagelse i studierejser til
udlandet.
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b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af hverv, der udføres efter
valg af regionsrådet, med mindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse
om særskilt vederlæggelse,
c) deltagelse i kurser m.v., der af regionsrådet anses for at have betydning for
varetagelsen af de under punkt a og b, nævnte hverv,
d) deltagelse i seminarer,
e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger,
f) varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra regionsrådet
og
g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under punkt a-f nævnte
møder m.v.
Stk. 2. Det faste vederlag for medlemskab af regionsrådet udgør 110.151 kr. årligt
pr. 1. april 2017. Det faste vederlag reguleres én gang årligt pr. 1. april med en
reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale
og regionale arbejdsmarked.
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Stk. 3. Det faste vederlag reduceres med 21.246 kr., såfremt et medlem af
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regionsrådet har valgt at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Valget foretages for ét
år ad gangen, forud for regnskabsåret. Reduktionen i det faste vederlag reguleres
Kommentar [CK5]: Tilføjet

på samme måde som det faste vederlag.
Stk. 4. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget.
§ 2. Formanden og 1. og 2. næstformand for regionsrådet
Stk. 1. Der ydes vederlag til formanden for regionsrådet på 1.123.547 kr. pr. 1.
april 2017. Vederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en
reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige
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arbejdsmarked.
Stk. 2. Der ydes et vederlag til 1. og 2. næstformand for regionsrådet på 10 % af
formandsvederlaget.
Stk. 3. Formand og næstformænd er forpligtede til at modtage vederlaget.
§ 3. Vederlag for medlemskab af forretningsudvalget
Stk. 1. Summen af det årlige udvalgsvederlag, der ydes regionsrådsmedlemmer for
medlemskab af forretningsudvalget, udgør 75 % af vederlaget til formanden for
regionsrådet
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Stk. 2. Det beløb, der efter stk. 1 er fordelt til forretningsudvalget, fordeles
ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets
formand.
Stk. 3. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget.
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§ 4. Vederlag for medlemskab af stående og særlige udvalg
Stk. 1. Summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes for medlemskab af stående
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og særlige udvalg, kan maksimalt udgøre 125 % af regionsrådsformandens
vederlag.

Kommentar [CK10]: Ændret

Stk. 2. Medlemmerne af de stående udvalg får et honorar pr. måned svarende til
det dobbelte af medlemmerne i de særlige udvalg, mens formændene for de
stående og særlige udvalg får dobbelt honorar af de respektive
udvalgsmedlemmer. For formænd for stående udvalg svarer dette til 2,155 % af
vederlaget til formanden for regionsrådet. For formænd for særlige udvalg svarer
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dette til 1,078 % af vederlaget til formanden for regionsrådet.
§ 5. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
Stk. 1. Et regionsrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret
tabt arbejdsfortjeneste. I så fald nedsættes det faste vederlag med 21.246 kr. (Pr.
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1. april 2017). Valget foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad
gangen.
Stk. 2. Har et medlem af regionsrådet valgt erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste, ydes dette for varetagelse af regionale aktiviteter som nævnt
under § 1, stk. 1, litra a-f.
Stk. 3. Der kan ikke ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved
udførelse af aktiviteter, som nævnt under § 1, stk. 1, litra g.
Stk. 4. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst
udgøre det femdobbelte af diætsatsen, der pr. 1. januar 2017 udgør 415 kr.
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Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr., første gang den 1. januar
2018. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.
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Ved opgørelsen af den tid, der skal ydes erstatning for, medtages rejsetid til og
fra mødet/aktiviteten, mens forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. ikke
indgår i erstatningsberegningen.
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Stk. 5. Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste sker for en lønmodtager ved, at
vedkommendes arbejdsgiver afgiver en skriftlig erklæring over for Region
Midtjylland over tabets størrelse.
Stk. 6. For selvstændige erhvervsdrivende vil tabet normalt kunne anses
dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende (evt. erklæring fra revisor),
forudsat at der foreligger omstændigheder i øvrigt, der sandsynliggør, at tabet er
lidt.
Stk. 7. Tab af syge- og arbejdsløshedsdagpenge kan erstattes mod dokumentation
i det enkelte tilfælde.
Stk. 8. Regionsrådet afgør, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret.
Stk. 9. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget.
§ 6. Børnetillægsvederlag
Stk. 1. Til et medlem af regionsrådet, der har et eller flere børn under 10 år
boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag på 14.155 kr. årligt pr. 1. april 2017.
Vederlaget reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der
beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale
Kommentar [CK15]: Opdateret

arbejdsmarked.
Der ydes kun ét vederlag, uanset om der bor flere børn i hjemmet.
Stk. 2. Vederlaget ydes, hvis medlemmet af regionsrådet, dennes ægtefælle eller
samlever har forældremyndighed over barnet, eller har barnet i familiepleje eller
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netværkspleje jf. § 66 a, stk. 1 og 2, i lov om social service.
Stk. 3. I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen,
ydes tillægsvederlaget kun, hvis barnet bor mest hos medlemmet af regionsrådet.
Hvis barnet bor lige meget hos begge forældremyndighedsindehavere, ydes
vederlaget kun, hvis barnet er tilmeldt samme folkeregisteradresse som
medlemmet af regionsrådet.
Stk. 4. Vederlag efter stk. 1 ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes,
eller hvor de i stk. 1-3 nævnte betingelser i øvrigt er opfyldt.
Stk. 5. Dokumentation for ret til børnetillægsvederlag sker ved underskrift på
erklæring inden årets start. Det er regionsrådsmedlemmets ansvar at give besked
om ændringer.
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Stk. 6. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget.
§ 7. Ophør af vederlæggelse
Stk. 1. Vederlæggelse af regionsrådets medlemmer ophører med udgangen af den
måned, hvor den pågældende fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3
måneder ikke har varetaget dette.
Stk. 2. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor
stedfortræderen af denne grund er indkaldt, er der fortsat ret til vederlag i indtil 9
måneder.
Stk. 3. Børnetillægsvederlag ophører ved udgangen af den måned, hvor barnet
fylder 10 år, eller hvor de nævnte betingelser for at modtage vederlaget i henhold
til § 6 ikke længere er til stede.
§ 8. Befordringsgodtgørelse
Stk. 1. Der ydes befordringsgodtgørelse til regionsrådets medlemmer i forbindelse
med varetagelsen af de under § 1, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter. Af
aktiviteter under litra g hører mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger,
studieture, venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke
finder sted efter anmodning fra regionsrådet eller dennes udvalg jf. litra f.
Befordringsgodtgørelse i forbindelse med aktiviteter af anden karakter end de
nævnte skal godkendes konkret af regionsrådet forud for aktivitetens afholdelse.
Stk. 2. Befordringsgodtgørelse ydes først og fremmest ved transport fra bopælen
til det sted, hvor hvervet skal varetages, men medlemmerne har også krav på
godtgørelse af omkostninger til transport fra et arbejdssted til mødestedet, selvom
arbejdsstedet ligger uden for regionen. Ved kørsel fra sommerhus til et møde
omfattet af befordringsgodtgørelsesreglerne er kilometerdifferencen mellem
sommerhus og bopæl skattepligtig.
Stk. 3. Ved benyttelse af eget befordringsmiddel beregnes godtgørelsen på
Kommentar [CK17]: Opdateret

grundlag af de af SKAT fastsatte satser for kilometergodtgørelse og Region
Midtjyllands retningslinjer for befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelse
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beregnes ud fra den korteste afstand ifølge Krak.
Stk. 4. Ved benyttelse af offentlige transportmidler ydes der godtgørelse for de
faktiske udgifter mod dokumentation.
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Stk. 5. Et medlem har krav på befordringsgodtgørelse, men er ikke forpligtet til at
modtage denne ydelse.
§ 9. Godtgørelse af dokumenterede udgifter til overnatning 2
Stk. 1. Regionsrådet kan beslutte at yde et regionsrådsmedlem godtgørelse for
dokumenterede udgifter til overnatning i forbindelse med aktiviteter som nævnt i §
1, stk. 1, litra a-f.
Stk. 2. Der kan alene ydes godtgørelse for overnatning, såfremt udgiften er
nødvendig af hensyn til fornuftig varetagelse af det regionale hverv.
§ 10. Fraværsgodtgørelse 3
Stk. 1. Der ydes fraværsgodtgørelse til regionsrådets medlemmer for merudgifter
ved fravær fra hjemstedet i forbindelse med varetagelsen af de under § 1, stk. 1,
litra a-g nævnte aktiviteter efter følgende regler:
a) Møder m.v. med overnatning i indland og udland


Der ydes skattefri fraværsgodtgørelse med ligningslovens til enhver tid
gældende skattefri sats som gælder, når det er nødvendigt med overnatning. I
Kommentar [CK19]: Opdateret

2017 er det 487 kr. pr. døgn. Det skattefrie beløb reduceres med 15 % for fri
morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad.
Fraværsgodtgørelsen forudsættes at dække medlemmernes udgifter til blandt
andet mad- og drikkevarer udenfor måltiderne.
b) Møder m.v. uden overnatning


Der ydes ikke fraværsgodtgørelse til møder m.v. uden overnatning.



Dokumenterede merudgifter ved fravær fra hjemstedet refunderes efter
regning.

Stk. 2. Af aktiviteter under litra g hører mødeforberedelse, besigtigelser,
tilsynsforretninger, studieture, venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt
arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra regionsrådet eller dennes
underudvalg jf. litra f. Aktiviteter af anden karakter end de nævnte skal
godkendes konkret af regionsrådet.
Stk. 3. Et medlem har krav på fraværsgodtgørelse, men er ikke forpligtet til at
modtage denne ydelse.
§ 11. Fysisk handicappedes ekstra udgifter
Stk. 1. Der kan ydes godtgørelse til regionsrådets medlemmer for dokumenterede,
nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap i forbindelse med
2 Bilag 4 indeholder kriterier for, hvornår udgiften vurderes nødvendig.
3 Bilag 4 indeholder retningslinjer for fraværsgodtgørelse.
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varetagelsen af de under § 1, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter. Af aktiviteter
under litra g hører mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture,
venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter
anmodning fra regionsrådet eller dennes underudvalg jf. litra f. Aktiviteter af
anden karakter end de nævnte skal godkendes konkret af regionsrådet.
Stk. 2. Der ydes godtgørelse til forskellige hjælpemidler f.eks. særlig
sekretærbistand, lydbånd, punktskrift, bistand til oplæsning eller tolkebistand for
personer med hørehandicap. Det er forudsat, at regionsrådet kan udøve et vist
skøn med hensyn til arten og omfanget af ydelserne. Det er endvidere en
forudsætning for at opnå godtgørelse, at de almindelige muligheder for at få
hjælpemidler m.v. efter den sociale lovgivning er udtømt.
Stk. 3. Et medlem har krav på godtgørelse af nævnte udgifter, men er ikke
forpligtet til at modtage denne ydelse.
§ 12. Udgifter til pasning af syge, nære pårørende
Stk. 1. Der ydes godtgørelse til regionsrådets medlemmer for dokumenterede,
nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende i forbindelse med
varetagelse af de i under § 1, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter. Af aktiviteter
under litra g hører mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture,
venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter
anmodning fra regionsrådet eller dennes underudvalg jf. litra f. Aktiviteter af
anden karakter end de nævnte skal godkendes særskilt af regionsrådet.
Stk. 2. Det er en forudsætning for at opnå godtgørelse, at medlemmet normalt
passer den syge, men på grund af deltagelse i møder m.v. er nødsaget til at
afholde specielle udgifter til anden pasning.
Stk. 3. Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller en
person, med hvem medlemmet i øvrigt lever i et fast parforhold.
Stk. 4. Et medlem har krav på godtgørelse af nævnte udgifter, men er ikke
forpligtet til at modtage denne ydelse.
§ 13. It-udstyr
Stk. 1. Regionsrådets medlemmer får tilbud om at få stillet telefon, tablet og
Kommentar [CK20]: Ændret

printer til rådighed. Dette gælder uanset, om medlemmerne af regionsrådet også
varetager andre offentlige hverv og allerede derigennem har udstyr stillet til
rådighed.
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Stk. 2. Regionsrådets medlemmer får tilbud om at få stillet en trådløs mobildataKommentar [CK21]: Ændret

opkobling til rådighed i hjemmet. Formanden og de to næstformænd får desuden
tilbud om at få etableret netopkobling til en relevant sekundær adresse, f.eks. et
sommerhus.
Stk. 3. Regionsrådets medlemmer får i forbindelse med varetagelse af hvervet
tilbud om bærbar PC (uden selvstændig skærm, tastatur og mus) samt oplader til
bil, hvor der både kan oplades telefon og tablet.
§ 14. Telefoni
Stk. 1. Regionsrådets medlemmer får tilbud om at få stillet en telefon samt holder
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til telefon og trådløs headset til telefon til rådighed i forbindelse med varetagelsen af
hvervet.
Stk. 2. Region Midtjylland betaler oprettelsesudgifterne og de løbende
abonnementer, samtaler og mobildata.

Kommentar [CK23]: Ændret
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Stk. 3. Hvis et medlem af regionsrådet samtidig varetager et andet offentligt
hverv, kan tilbuddet kun ydes i det omfang, telefonudgifterne ikke er betalt fra
anden side. Det påhviler det enkelte medlem at rette henvendelse til regionsrådet
(Regionssekretariatet) herom. I tvivlstilfælde forelægges sagen for regionsrådet.
§ 15. Abonnementer
Stk. 1. Regionsrådets medlemmer har mulighed for at tegne abonnement på
nyhedsmedier og tidsskrifter (aviser, elektroniske abonnementer) efter eget valg,
såfremt disse er relevante for varetagelsen af hvervet.
Stk. 2. Beløbsgrænsen for ovenstående abonnementer svarer til bagatelgrænsen
for arbejdsrelaterede personalegoder, hvilket i 2017 udgør 5.900 kr.
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§ 16. Forsikringer
Stk. 1. For regionsrådets medlemmer tegnes kollektiv ulykkesforsikring,
rejseforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring, idet regionen er selvforsikrende på
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ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring.
§ 17. Øvrige udgifter
Stk. 1. Regionsrådet kan herudover beslutte at godtgøre andre udgifter, som er
forbundet med regionsrådsmedlemmernes deltagelse af de under § 1, stk. 1
nævnte møder m.v. eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed. Det er

4

Bilag 3 indeholder retningslinjer vedrørende telefoni.
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en betingelse, at støtten har nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter,
som den pågældende varetager i sin egenskab af medlem af regionsrådet.
§ 18. Stedfortrædere
Stk. 1. Til en stedfortræder, der indkaldes til at deltage i enkelte møder i
regionsrådet, ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.
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Stk. 2. Til en stedfortræder, der er indtrådt midlertidigt i regionsrådet, ydes
vederlag, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse efter
samme regler som til medlemmerne. Ydelserne ydes dog kun forholdsmæssigt for
den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem.
Stk. 3. Indtræder stedfortræderen som fast medlem af regionsrådet, ydes vederlag
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m.v. forholdsmæssigt fra den dag, den pågældende indtræder i regionsrådet.
Stk. 4. Stedfortræderen er forpligtet til at modtage de ydelser (diæter, erstatning
for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, midlertidigt vederlag), som måtte
tilkomme den pågældende i medfør af ovennævnte bestemmelser.
§ 19. Vederlæggelse til personer, der ikke er medlem af regionsrådet
Stk. 1. Regionsrådet kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret
tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af regionsrådet, men
som efter udpegning af regionsrådet, deltager i møder, m.v., omfattet af § 1 stk.
1, a-f.
Stk. 2. Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et
regionalt hverv, kan der ikke ydes diæter til den pågældende eller erstatning for
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed.
Stk. 3. I forbindelse med ikke-regionsrådsmedlemmers deltagelse i de i § 1, stk.
1, a-c nævnte møder, m.v., ydes der desuden befordringsgodtgørelse jf. § 8 og
fraværsgodtgørelse jf. § 10, fysisk handicappedes ekstra udgifter jf. § 11 og
udgifter til pasning af syge, nære pårørende jf. § 12.
§ 20. Diæter
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Stk. 1. Diæter for hverv omfattet af § 18, stk. 1 og § 19 udgør 415 kr. pr. dag i
2017. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.
Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr.
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§ 21. Ikrafttrædelse m.m.
Stk. 1. Retningslinjerne er vedtaget på regionsrådets møde den 15. december
2017.
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Stk. 2. Retningslinjerne er gældende fra 1. januar 2018.
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___________________

____________________

Bent Hansen

Jacob Stengaard Madsen

Regionsrådsformand

Regionsdirektør
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