Oversigt over vederlag i Samsø Kommune
til det politiske niveau
Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune har den 28. maj 2018, KB-sag
132, behandlet en orientering om vederlag og besluttet, at
vederlagsopgørelsen fremover også skal være tilgængelig på
hjemmesiden.
I det følgende fremgår således en orientering om vederlag for de
politiske niveau samt for de poster, hvor Kommunalbestyrelsen jf. deres
konstituerende møder udpeger kandidater til. Alle tal er angivet i
lønniveau for januar 2018 og oversigten bliver ikke reguleret løbende.
Kommunalbestyrelsen
Fra Vederlagsbekendtgørelsen § 2: For medlemskab af
kommunalbestyrelsen ydes et fast vederlag, der udgør 89.314 kr. årligt.
Borgmesteren modtager ikke dette vederlag. De øvrige 10 medlemmer
af kommunalbestyrelsen modtager vederlaget, hvilket aktuelt i 2018
udgør 91.487 kr. eller 7.623 kr. om måneden pr. medlem.
Derudover gives der yderligere vederlag, når der er hjemmeboende børn
under 10 år. Jf. Vederlagsbekendtgørelse § 3: Til et
kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under 10 år
boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag, der udgør 13.819 kr. årligt.
Borgmesteren
Vederlaget er afhængig af kommunens størrelse. For kommuner under
12.500 indbyggere udgør vederlaget i 2018 718.101 kr. årligt eller
59.842 kr. om måneden.

Viceborgmesteren
I Samsø Kommunes styrelsesvedtægt er det fastholdt, at
kommunalbestyrelses næstformand modtager et vederlag på 10 %,
hvilket i 2018 er 71.810 kr. årligt eller 5.984 kr. om måneden.
Udvalgsmedlemmer
I Samsø Kommune udbetales der et udvalgsvederlag på 6.250 kr. for
medlemmer i økonomiudvalg og de stående udvalg (TU, SKU og EBU).
Formanden for udvalget modtager dog ikke dette vederlag. Der er ikke
truffet beslutning om at yde vederlag for medlemmer af
kommunalbestyrelsen, der deltager i særlige udvalg jf. § 17.4.
Udvalgsformænd
Samsø Kommune har i styrelsesvedtægten fastsat vederlagsstørrelse for
formænd i de stående udvalg. Der er tale om en procentsats af
bormestervederlaget. I tabellen nedenunder fremgår beløbene.
Formand

Procentsats

Årligt vederlag

SKU
TU
EBU

15 %
10 %
10 %

107.715 kr.
71.810 kr.
71.810 kr.

Månedligt
vederlag
8.976 kr.
5.984 kr.
5.984 kr.

Formand 17.4 udvalg
Der er mulighed for at yde formandsvederlag for særlige udvalg. I
Samsø Kommune er der dog ikke nedsat udvalg jf. § 17.4, hvor der er
besluttet særskilte formandsvederlag.

Udpegning til kommunale hverv
•

Børn- og unge-udvalget: Der ydes ikke vederlag.
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vederlag på linje med de
andre stående udvalg.

•

Beredskabskommission, fælles: Der ydes ikke vederlag.

•

Grundlisteudvalg: Der ydes ikke vederlag.

•

Handicapråd: Der ydes ikke vederlag.

•

Distriktsudvalg for hjemmeværnet: Der ydes ikke vederlag.

•

Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, valg af stedfortræder
for borgmesteren: Der ydes ikke vederlag.

•

Ungdomsskolebestyrelse: Der ydes ikke vederlag.

•

Fredningsnævn: Der ydes ikke vederlag. Evt. befordringsudgifter
godtgøres af kommunen.

•

Hegnssynsmænd: Der ydes ikke direkte vederlag. Parterne
betaler Hegnssynet pr. sag i henhold til hegnsloven. Samlet
betaling pr. sag aktuelt 1.806 kr., der fordeles mellem de 3
medlemmer pr. sag.

•

Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd: Der ydes ikke direkte
vederlag. Afregning sker i lighed med hegnsyn, altså en samlet
betaling pr. sag aktuelt 1.806 kr., der fordeles mellem de 3
medlemmer pr. sag.

•

Ekspropriationskommissioner: Transport-, bygnings- og
boligministeren fastsætter regler om vederlag til bl.a.
kommissionsmedlemmer, hidtil 2.000 kr. pr. mødedag + kørsel

•

Taksationskommissioner, ekspropriationsloven: Transport-,
bygnings- og boligministeren fastsætter regler om vederlag til
bl.a. kommissionsmedlemmer, hidtil 2.000 kr. pr. mødedag +
kørsel

•

Taksationskommissioner, lov om offentlige veje: Transport-,
bygnings- og boligministeren fastsætter regler om vederlag til
bl.a. kommissionsmedlemmer, hidtil 2.000 kr. pr. mødedag +
kørsel

•

Overtaksationskommissioner: Transport-, bygnings- og
boligministeren fastsætter regler om vederlag til bl.a.
kommissionsmedlemmer, hidtil 2.000 kr. pr. mødedag + kørsel

•

Skatteankenævn: Der ydes vederlag (ikke af kommunen) til
formand på 106.700 kr. årligt i 2014- niveau og næstformanden

67.400 kr. i 2014-niveau. Øvrige medlemmer modtager 47.400
kr. i 2014-niveau.
•

Vurderingsankenævn: Der ydes vederlag (ikke af kommunen) til
formand på 106.700 kr. årligt i 2014- niveau og næstformanden
67.400 kr. i 2014-niveau. Øvrige medlemmer modtager 47.400
kr. i 2014-niveau.

•

Delegeret, KL´s delegeretmøde: Der ydes ikke vederlag.

•

KL´s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren:
Der ydes ikke vederlag.

•

Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede ved valg til EuropaParlamentet: Der ydes diæt på hhv. 415 kr. eller 830 kr. (sidst
nævnte ved mere end 4 timer); dog ikke til borgmesteren.

•

Valgbestyrelse ved kommunale valg: Der ydes diæt på hhv. 415
kr. eller 830 kr. (sidst nævnte ved mere end 4 timer); dog ikke
til borgmesteren.

•

Valgbestyrelse ved folketingsvalg og folkeafstemninger: Der ydes
diæt på hhv. 415 kr. eller 830 kr. (sidst nævnte ved mere end 4
timer); dog ikke til borgmesteren.

•

Valgstyrere ved folketingsvalg, kommunale valg og
folkeafstemninger: Der ydes diæt på hhv. 415 kr. eller 830 kr.
(sidst nævnte ved mere end 4 timer).

•

Tilforordnede til folketingsvalg og kommunale valg: Der ydes
diæt på hhv. 415 kr. eller 830 kr. (sidst nævnte ved mere end 4
timer).

•

Tilforordnede ved brevstemmeafgivning på plejehjem m.v.: Der
ydes diæt på hhv. 415 kr. eller 830 kr. (sidst nævnte ved mere
end 4 timer).

•

Valg af kommunal repræsentant til Foreningen Samsø
Energiakademi: Der ydes ikke vederlag.

•

Billedkunstråd: Der ydes ikke vederlag.

•

Bestyrelsesposter i den almennyttige ideelle forening Sambiosen:
Der ydes ikke vederlag.

Desuden er det konstituerende møde i sig selv et møde, hvor der i
lovgivning er fastsat regler for diæter afhængig af mødets varighed.

Udpegning til andre bestyrelser
I det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen udpeges der også til
bestyrelsesposter i en række virksomheder. Her er det således ikke
kommunen, men virksomheden der tager stilling til honorering af
bestyrelsesarbejde.
I henhold til kommunestyrelsesloven § 16 e påhviler det medlemmer af
kommunalbestyrelsen at oplyse om størrelsen af vederlag for eksterne
hverv, der bestrides som udpeget af kommunalbestyrelsen. Oplysning
om vederlagets størrelse i det foregående kalenderår skal offentliggøres.
Der er følgende oplysninger om vederlag for 2017:
Bestyrelsesformand Samsø Spildevand A/S - 50.000 kr.
Bestyrelsesmedlem Samsø Fonden - 10.000 kr.
Vedr. vederlag Samsø Spildevand bemærkes det, at Samsø Kommune
udpeger ét medlem til bestyrelsen for Samsø Spildevand. Hvis den
udpegede sidder som bestyrelsesformand, som tilfældet var i 2017, får
vedkommende et vederlag på 50.000 kr. Hvis man sidder som
almindeligt bestyrelsesmedlem er vederlaget 19.500 kr.
Jf. konstitueringen er der derudover følgende andre udpegninger til
bestyrelse eller repræsentanter:
Bestyrelsespost i Ballen Brundby Varmeværk
Bestyrelsespost i Onsbjerg Varmeværk
Samsø Vedvarende Energi ApS
Samsø Havvind A/S
Samsø Biogas Holding IVS, valg af repræsentant
Samsø Erhvervsforum
Samsø Iværksætterfond

