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Hvem er omfattet af retningslinjerne? 
 
Retningslinjerne omfatter kun udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for rejsedage for 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og bygdebestyrelsesmedlemmer.  
 
 
Hvad er ikke omfattet af retningslinjerne? 
 

• Kommunalbestyrelsesmedlemmernes faste vederlag, jf. styrelseslovens § 65, stk. 1. Det 
faste vederlag dækker  

 
1) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens udvalg samt 
underudvalg, 
2) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres 
efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat 
bestemmelse om særskilt vederlæggelse, 
3) deltagelse i kurser, der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter 
bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af 
de under nr. 1 og 2 nævnte hverv, 
4) deltagelse i seminarer,  
5) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, 
6) varetagelse af nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra 
kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelsens udvalg og 
7) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under nr. 1-6 nævnte møder m.v. 
 

• Bygdebestyrelsesmedlemmernes faste vederlag 
• Hvervet som bestyrelsesmedlem i et selskab, en forening, en fond m.v. på grundlag af en 

udpegning af kommunalbestyrelsen, såfremt den udpegede ikke er medlem af kommunal- 
eller bygdebestyrelsen 

• Medlemmer af udvalg eller bestyrelser, der ikke er direkte valgt af kommunalbestyrelsen 
 

 
Lovgrundlag 
 
Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse.  
 
I medfør af styrelseslovens § 65, stk. 6 kan Landsstyret fastsætte satser for faste vederlag, 
tillægsvederlag, diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt de nærmere regler for disses 
ydelsers udbetaling og budgettering. 
 
Dette har Landsstyret gjort i bekendtgørelse nr. 29 af 18. december 2008 om  
vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og 
bygdebestyrelsesmedlemmer mv. 
 
I bekendtgørelsens § 9 fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde erstatning for 
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med rejsedage, der omfatter mødeaktiviteter, 
m.v. i henhold til lov om den kommunale styrelse § 65, stk. 1. 
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Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for følgende 
aktiviteter:  

 
1. Rejsedage i forbindelse med deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og 

kommunalbestyrelsens udvalg samt underudvalg, 
2. Rejsedage i forbindelse med deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af 

kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet 
grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse 

3. Rejsedage i forbindelse med deltagelse i kurser, der af kommunalbestyrelsen eller af 
økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning 
for varetagelsen af de i punkt 1 og 2 nævnte hverv 

4. Rejsedage i forbindelse med deltagelse i seminarer  
5. Rejsedage i forbindelse med deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger 
6. Rejsedage i forbindelse med varetagelse af nærmere angivne kommunale hverv efter 

anmodning fra kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelsens udvalg 
7. Rejsedage i forbindelse med udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under punkt 

1-6 nævnte møder m.v. 
 
Erstatningen kan ydes til både kommunalbestyrelsesmedlemmer og til 
bygdebestyrelsesmedlemmer.  
 
 
Vedr. 3) Kurser  
 
Ved kurser forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig un-
dervisningsvirksomhed.  
 
Vedr. 4) Seminarer  
 
I praksis antages tillige arrangementer som konferencer og større orienteringsmøder at være 
omfattet af § 65, stk. 1. 
 
Det tilkommer kommunalbestyrelsen, at afgøre om et kursus, et seminar eller en konference har 
betydning for varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelses-, bygdebestyrelses- eller 
udvalgsmedlem. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade afgørelsen af dette spørgsmål til et 
udvalg eller andre. 
 
Vedr. 6) Nærmere angivne kommunale hverv  
 
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ved rejsedage i forbindelse med følgende andre 
kommunale hverv, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmet direkte er valgt af kommunalbestyrelsen, 
også kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste: 
 

• Medlemskab af valgbestyrelsen i Qeqqata Kommunia.  

• Delegerede til De Grønlandske Kommuners Landsforening (KANUKOKA) 
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• Medlemskab af forbrugerudvalget i Qeqqata Kommunia. 

• Medlemskab af bestyrelsen for Kulturhuset Taseralik i Sisimiut.  

• Medlemskab af bestyrelsen for Idrætshallen i Sisimiut. 

• Medlemskab af bestyrelsen for Maniitsup Timersortarfia. 

• Medlemskab af bestyrelsen for Museet i Sisimiut. 

• Medlemskab af bestyrelsen for Maniitsup Katersugaasivia. 

• Medlemskab af bestyrelsen for forsamlingshusforeningen i Maniitsoq 

• Medlemskab af bestyrelsen af Sivdlek’ 

• Valg af kommunalbestyrelsesmedlem til "Skicentret i Sisimiut". 

• Valg af medlem til bestyrelsen for medborgerhuset i Sisimiut. 

• Medlemskab af bestyrelsen for Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut. 

 
Der ydes alene erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til rejsedage i forbindelse med aktiviteter som 
er direkte relevante for varetagelse af bestyrelsesposten, dvs. som udgangspunkt alene for deltagelse 
i bestyrelsesmøder.  
 
Andre medlemmer af overstående udvalg og bestyrelser, der ikke direkte er valgte af kommunalbe-
styrelsen eller som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen er ikke omfattet af disse retningslinjer. 
 
Vedr. 7)  Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under nr. 1-6 nævnte 

møder.  
 
Her kan eksempelvis nævnes bygdebesøg, men alene såfremt der ikke i forbindelse med 
bygdebesøget afholdes kommunalbestyrelsesmøde eller møde i et stående udvalg.  
 
Det tilkommer kommunalbestyrelsen, at afgøre om en anden aktivitet har betydning for 
varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelses-, bygdebestyrelses- eller udvalgsmedlem. 
Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade afgørelsen af dette spørgsmål til et udvalg eller andre. 
 
 
Hvad kan der ydes dækning for?  
 
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den pågældende personligt har lidt et tab.  
Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde maksimal erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i henhold 
til bekendtgørelsen.  
 
Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste kan maksimalt beløbe sig til:  
 
1) Dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for lønmodtagere eller 
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2) Et vederlag svarende til 1/730 af det i bekendtgørelsens § 2, stk. 1 nævnte vederlag 
(borgmesterens vederlag) pr. dag for personer, hvis indkomst på mødetidspunktet hovedsagelig 
stammer fra selvstændig virksomhed så som fangere, fiskere, fåreholdere mv., medmindre et større 
indtægtstab kan dokumenteres. 
 
 
Krav til dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste 
 
Lønmodtagere 
Lønmodtagere skal kunne fremvise en lønseddel, hvor det fremgår, hvor meget den pågældende er 
trukket i løn ved rejsedage i forbindelse med mødeaktiviteten. 
 
Selvstændig erhvervsdrivende 
Såfremt der ønskes udbetalt mere end 1/730 af det i bekendtgørelsens § 2, stk. 1 nævnte vederlag 
(borgmesterens vederlag) pr. dag skal et større indtægtstab dokumenteres.  
 
Denne dokumentation kan ske i form af fx: 

• Bilag vedr. indhandling (f.eks. fiskere og fangere) 
• Dokumenteret omsætning for en lignende dag (f.eks. taxachauffør) 
• Anvendt timesats for udført arbejde (f.eks. entreprenør/rådgiver, privat tandlæge m.v.) 

 
 
Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 
 
Ved udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal der vedlægges et program for 
mødet/kurset eller lignende samt en rejseplan. 
 
Den af administrationen udarbejdede blanket til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 
skal anvendes. 
 
Den udfyldte blanket med tilhørende dokumentation afleveres til lønkontoret snarest muligt efter 
hjemkomst og efter at kommunalbestyrelsesmedlemmet har modtaget den fornødne dokumentation 
for at have lidt et tab, eksempelvis fra sin arbejdsgiver.  
 
 
Ikrafttræden 
 
Retningslinjerne er godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. maj 2009. 
 
Retningslinjerne ajourføres efter behov.  
 
Tilføjelser til retningslinjerne, fx tilføjelse af andre kommunale hverv, der berettiger til udbetaling 
af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for rejsedage, skal godkendes af kommunalbestyrelsen, 
inden der sker tilføjelse i retningslinjerne. 
 


