
   Teknisk tilretning 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Ændring i vederlag til byrådet (indbyggertal > 40.000) Nr.: T10-09 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Økonomiudvalget Politisk organisation Staben 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter  463 463 463 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto  463 463 463 

 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
Reglerne om byrådsmedlemmernes vederlæggelse findes i § 16, stk. 1, i Lov om 
kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i den såkaldte ”vederlagsbekendtgørelse” 
med tilhørende vejledning. (Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for 
varetagelsen af kommunale hverv, nr. 1769 af 27. december 2018. Vejledning om vederlag, 
diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv, nr. 9017 af 7. januar 2019).  
 
I henhold til § 37, stk. 1, i vederlagsbekendtgørelsen er indbyggertallet pr. 1. juli i det 
foregående år (jf. den af Danmarks Statistik offentliggjorte opgørelse over befolkningen i de 
enkelte kommuner) beregningsgrundlag for beregning af borgmesterens vederlag. Vederlag 
ydes med virkning for et kalenderår. 
 
Indbyggertallet for Middelfart Kommune forventes at være over 40.000 indbyggere i løbet af 
2023. Det betyder at borgmesterens vederlag jf. vederlagsbekendtgørelsen vil stige med 
virkning fra 1. januar 2024. Det betyder samtidig, at vederlag til øvrige 
byrådsmedlemmernes også vil stige, idet disse vederlag udgør en andel af borgmesterens.   
 
Såfremt antallet af indbyggere kommer under 40.000 inden for indeværende byrådsperiode, 
nedreguleres vederlagene ikke inden for perioden.  
 
Beregningen er foretaget på baggrund af vederlagsbekendtgørelsen, og forskellen i 
borgmesterlønnen pr. 1. april 2022 (fremskrevet til budgetårets prisniveau) samt andelen af 
borgmesterlønnen til øvrige byrådsmedlemmer, herunder viceborgmester, 
formand/næstformand for politiske udvalg mv. 
 
Forventet samlet udgift:  
< 40.000 indbyggere: 6,221 mio. kr./år 
> 40.000 indbyggere: 6,684 mio. kr./år 
= Forskel 0,463 mio. kr./år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidshorisont  
Det forventes, at Middelfart Kommunes indbyggertal kommer over 40.000 i løbet af 2023, 
derfor vil vederlagene stige med virkning fra 1.1.2024.  
 
 
Hvad er årsagen til den Tekniske tilretning – sæt X 
Sidste års regnskab Byrådsbeslutning 

I året 
Ny Lov & Cirkulærer Mængdemæssig 

forskydning 
Andet 

    X 

 


