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KL’s regler for honorering af politikere, 2018-2022 – hurtig oversigt
1) KL’s regler for honorering af politikere i KL's politiske fora – honorarer, mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse
KL’s politiske organer
Honorarer
Formand/næstformand
Bestyrelse (medlemmer)
Politiske udvalg (medlemmer)
Repræsentantskabet:
- Borgmestre
- Øvrige medlemmer
Kommunekontaktråd (KKR):
- Formænd/næstformænd
- Borgmestre
- Øvrige medlemmer
1)

Mødediæter

Tabt arbejdsfortjeneste1)

Transportgodtgørelse

X
X
X

-

X
X
X

X
X
X

-

X

X

X
X

X
-

X

X

X
X
X

Politikere, som modtager fast honorar af KL, vil få reduceret honoraret med 40 %, hvis de får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med varetagelsen af
hverv, der aflønnes med fast honorar fra KL.

KL udbetaler mødediæter til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, som ikke er borgmestre i forbindelse med deres deltagelse i møder i KKR og i KL’s
repræsentantskab.
2) KL’s regler for honorering af politikere i KL's og KKR's udpegede repræsentanter - tabt arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse
KL's og KKR's udpegede repræsentanter i eksterne fora
Hovedregel: Den eksterne organisation, som KL udpeger/indstiller repræsentanter til står for honoreringen, efter de regler og satser, som er
fastsat af den pågældende organisation. KL yder ikke yderligere (supplerende) honorering.
Honorar
Mødediæter
Tabt arbejdsfortjeneste
Transportgodtgørelse
Hvis den eksterne organisation
ikke yder nogen form for honorering eller udgiftsdækning

-

-

X

X

3) KL's møder, som ikke berettiger til honorarer, mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og transportgodtgørelse
KL yder ikke honorering (mødediæter) eller dækker fx transportudgifter i forbindelse med KL's borgmestermøder (møder for de 98 borgmestre), regionale møder om økonomi, eller møder i KL's borgmesternetværk mv., da der ikke er tale om formelle/lovfæstede KL-organer.
Se evt. nærmere i KL's Honorarpolitik og rammer for rejser og studieture.
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