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Notat pr. juni ang. tilpasset styrelsesvedtægt vedr. vederlag

Nedenstående illustrer den nuværende vederlags struktur. Herefter er tilpasset 
model for vederlag efter Økonomiudvalgets møde den 21. maj beskrevet. Modellen 
tager udgangspunkt i beslutningen om udvalgsstruktur pr. 1. januar 2014 og med 
forslag om 7 medlemmer i alle udvalg.

1. Nuværende model
I den nuværende udvalgsstruktur er der i alt 61 poster ex. §18 udvalg og 
folkeoplysningsudvalget. I den nuværende struktur er vederlag til 
udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd fordelt således:

 Årligt udvalgsvederlag på 16.970 kr. pr. udvalg.
 Årligt udvalgsformandsvederlag på 169.720 kr. pr. udvalg.
 Samlet årlig udgift 2,2 mio. kr.

Jævnfør styrelsesloven må udvalgsvederlag, udvalgsformandsvederlag og 
næstformandsvederlag (incl. §18 og folkeoplysningsudvalget) samlet max udgøre 
305 % af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen. I dag bruger 
Svendborg Kommune 301,9%. 

Økonomiudvalget har den 11. december 2012 principbesluttet en udvalgsmodel, 
som består af 5 udvalg + netværk. Nedenfor er vederlagene beskrevet med 
udgangspunkt i denne udvalgsstruktur.

2. Tilpasset vederlag efter Økonomiudvalget møde den 18. juni
Udgangspunktet er 7 medlemmer i Økonomiudvalget og 7 medlemmer i 
fagudvalgene (i alt 35 poster ex. §18 udvalg og folkeoplysning). Den nye 
udvalgsstruktur lægger op til færre udvalgsposter og mere netværk i form af 
uformel dialog med borgerne og virksomheder (aktivt medborgerskab). Dette 
vurderes, at øge arbejdsbyrden for udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. 
Endvidere lægges der op til, at næstformanden i udvalgene får som opgave at 
dagsordensætte og udvikle det aktive medborgerskab og det lokale demokrati 
inden for eget udvalgsområde og koordinering/dialog på tværs af udvalgenes 
områder. 

Med udgangspunkt i ovenstående vil det betyde følgende:

 Årligt udvalgsvederlag på 39.100 kr. pr. udvalg.
 Årligt næstformandsvederlag på 39.100 kr. pr. udvalg.
 Årligt udvalgsformandsvederlag på 186.690 kr. pr. udvalg.
 Samlet årlig udgift på 2,25 mio. kr. svarende til 305% af vederlaget til 

formanden for kommunalbestyrelsen.
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Vederlag til folkeoplysningsudvalg samt børn- og ungeudvalget §18 fastholdes 
uændret.

3. Viceborgmester
Jævnfør styrelseslovens §12 må første og anden viceborgmester tilsammen 
tildeles indtil 10% af formandens vederlag. Der lægges op til den fordeling på 
henholdsvis 7% og 3% til første viceborgmester og anden viceborgmester 
svarende til:

 Årligt vederlag til første viceborgmester på 51.600 kr.
 Årligt vederlag til anden viceborgmester på 22.100 kr.

4. Øvrigt
Vederlag ved valg til byrådet udgør 66.300 kr. årligt pr. medlem. Hertil kommer 
udvalgs-, formands- og næstformandsvederlag samt afledte udgifter, 
engangsudgifter, forskellige former for tillægsvederlag (f.eks. hjemmeboende 
børn), befordringsgodtgørelse og øvrige godtgørelser m.v. 

Endvidere er der ved lov nr. 1252 af 18. december 2012 om ændring af bl.a. 
kommunestyrelsesloven nu givet mulighed for at kommunalbestyrelserne, inden for 
de gældende økonomiske rammer, kan beslutte at yde vederlag til næstformænd i 
udvalg og til anden næstformand for kommunalbestyrelsen. Hensigten er at give 
kommunalbestyrelserne større mulighed for at tilpasse vederlæggelsen til den 
enkelte kommunes struktur, organisationsform og opgavefordeling.
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