
              Den 7. december 2021 

Notat 

Retningslinier for udbetaling af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og 

kørselsgodtgørelse 

 

Diæter og tabt arbejdsfortjeneste 

Det er fastsat i retssikkerhedslovens § 31, stk. 3, at medlemmer af ældreråd modtager diæter, erstatning 

for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 

16 a. 

Mødediæter, kørselsgodtgørelse samt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste er således 

lovpligtige ydelser, som den enkelte kommune er ansvarlig for at dække udgifter til for medlemmer af 

ældreråd.  

Takster 

Takster for diæter fastsættes i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af 

kommunale hverv og reguleres årligt. 

Diæter: 

 Møder op til 4 timer:    440,00 kr. (2022-niveau)  

 Møder over 4 timer:      880,00 kr. (2022-niveau)  

Tabt arbejdsfortjeneste: 

 Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelt af 

diætsatsen for møder op til 4 timer. 

Ældrerådets ordinære møder udløser diæter, mens deltagelse i blandt andet underudvalg og 

arbejdsgrupper, der ikke er fastsat i vedtægterne, normalt ikke udløser diæter.  

Deltagelse i kurser, konferencer, brugerråd, pårørenderåd mv. er ligeledes normalt ikke diætberettiget, 

men der er forskellig praksis i kommunerne i forhold til, hvad der ydes diæter til.  

Det afgørende for, om der udløses diæter, er, hvorvidt aktiviteterne indgår som en del af rådets virke, der 

er godkendt af kommunalbestyrelsen.  

Det anbefales, at det enkelte råd har klare og nedskrevne rammer for, hvornår rådsmedlemmer modtager 

diæter. I nogle ældreråd fremgår det eksempelvis af rådets forretningsorden, hvilke møder der udløser 

diæter.  

Skatteforhold i forbindelse med diæter og tabt arbejdsfortjeneste 

Det enkelte rådsmedlem er ikke pligtig til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse og kan frasige sig 

dem. Diæter er indkomstpligtige (skattepligtige) og kan derfor have betydning for andre offentlige ydelser, 

et rådsmedlem modtager.  



Et råd kan ikke kollektivt fraskrive sig diæter, og kommunen kan ikke pålægge et råd ikke at modtage 

diæter. 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste adskiller sig fra diæter, idet der ikke er tale om ekstra indtægt, og 

indtægtsgrundlaget for at beregne sociale ydelser ændres således ikke.  

Hvad angår godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, er det op til det enkelte medlem af rådet over for 

kommunen at dokumentere, at der er tale om tabt arbejdsfortjeneste. 

Hvis tredjepart søger aktindsigt i, hvad ældrerådets rådsmedlemmer modtager i diæter og 

kørselsgodtgørelse, er hvert enkelt rådsmedlem pligtig til at oplyse dette. Det fremgår af et svar fra 

Justitsministeriet af 15. marts 2019 til Danske Ældreråd. 

 

Kørselsgodtgørelse 

Ældrerådsmedlemmer skal have mulighed for at deltage i fysiske møder og på anden måde varetage 

arbejdet, uden at det er forbundet med udgifter for den enkelte.   

Der udbetales således skattefri kørselsgodtgørelse, men til hvad og til hvilken takst er afhængig af aftaler 

internt i rådet og mellem rådet og kommunalbestyrelsen. 

Når det handler om kørselsgodtgørelse, benytter flere ældreråd samkørsel og køre til statens lave 

kørselstakst frem for den høje.  

Takster for kørselsgodtgørelse 

 Statens høje kilometersats for kørsel i egen bil:   3,51 kr. pr. kilometer (2022-niveau) 

 Statens lave kilometersats for kørsel i egen bil:    1,98 kr. pr. kilometer (2022-niveau) 

Rådet kan også beslutte at yde midler til buskort, taxakørsel m.v. efter individuel vurdering og aftale. 

For rejser til aktivitet uden for kommunen f.eks. Danske Ældreråds temadage, konferencer, 

repræsentantskabsmøde og regionsældrerådsmøder m.v. kan rådet have besluttet særlige kørselsregler 

f.eks. fællestransport, samkørsel, togrejse m.v.  


