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Dette notat beskriver KL’s honorarer og retningslinjer for rejser 
og studieture i KL’s politiske organer og for politikere, der re-
præsenterer KL i eksterne organer i valgperioden 2018-2022.

1. Honorering af politikere i KL’s politiske fora
I valgperioden 2018-2022 gives der følgende faste honorar til 
medlemmerne af KL’s politiske fora (pr. år, 2017-niveau): 

Bestyrelsen
 • Menige medlemmer: 64.604 kr. 
 • Formand (inkl. bestyrelses-/formandskabshonorar): 

538.370 kr. 
 • Næstformand (inkl. bestyrelses-/formandskabshonorar): 

269.185 kr. 

Formandskabet
 • Menige medlemmer: 37.686 kr.

Alle KL-udvalg
 • Menige medlemmer: 32.302 kr. 
 • Formand (inkl. udvalgshonorar) 215.348 kr. 
 • Næstformand (inkl. udvalgshonorar) 64.604 kr.  

Kommunekontaktråd
Formand 215.348 kr. 
Næstformand 64.604 kr.

Formand og næstformand i evt. ad hoc-udvalg, der nedsættes i 
løbet af valgperioden, får et honorar for den periode udvalget 
er nedsat for. Honoraret fastsættes som en andel af honoraret 
til udvalgsmedlemmer, men således at der tages højde for mø-
defrekvens og periode m.v.

Alle beløb er skattepligtige, og der beregnes 1,5 % særlig ferie-
godtgørelse.

Medlemmer af KL’s repræsentantskab og menige medlemmer 
af KKR får ikke et fast honorar, men mødediæter for de enkelte 
møder. Borgmestre får ikke mødediæter i forbindelse med mø-
derne i KL’s repræsentantskab og KKR. 

KL udbetaler mødediæter til bestyrelses- og udvalgsmedlem-
mer, som ikke er borgmestre i forbindelse med deres deltagelse 
i møder i KKR og i KL’s repræsentantskab.

Udbetalingen af honorar stopper med udgangen af den måned, 
hvor politikeren har det sidste møde i KL-regi.

Alle honorarer offentliggøres på KL.dk.

2. Mødediæter
Hvis en politiker modtager honorar for en post i et KL-organ, 
yder KL ikke samtidig mødediæter. Heller ikke for evt. møder/
studieture i udlandet.

Reglerne vedr. mødediæter er de samme som for medlemmer 
af kommunalbestyrelser, jf. Økonomi og Indenrigsministeriets 
bekendtgørelse nr. 1461 af 19.12.2005 (§ 4):

 • For møder under 4 timers varighed ydes i 2017: 415,00 kr.
 • For møder over 4 timers varighed ydes i 2017: 830,00 kr.

Rejsetid medregnes i mødetiden ved møder i KL-regi. Møde-
diæter er skattepligtig indkomst. Rejsetiden starter ved afrejse 
fra seneste opholdssted (fx hjemadresse, rådhus eller sted, hvor 
man har været til møde) og slutter, når politikeren når det næst-
kommende opholdssted efter mødet.

3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Det er en forudsætning for, at KL udbetaler tabt arbejdsfortje-
neste, at politikeren kan dokumentere, at der er et indtægtstab i 
forbindelse med deltagelse i KL-møder.

For en lønmodtager kan dokumentationen være en kopi af 
lønsedlen. Eller evt. en erklæring fra arbejdsgiveren, som doku-
menterer, at der er foretaget løntræk og hvilket konkret beløb, 
der er tale om.

Der kan også ydes tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige. For-
udsætningen er, at det kan dokumenteres, at der er tale om 
indtægtstab som følge af varetagelsen af det politiske hverv. Før 
der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste til en selvstændig, 
skal KL’s formandskab godkende, at den pågældende opfylder 
forudsætningerne. Godkendelsen gælder for én valgperiode.

Som tabt arbejdsfortjeneste kan der maks. udbetales et beløb, 
der svarer til 5 gange det diætbeløb, som Indenrigsministeriet 
har fastsat for møder under 4 timer (i 2017 max. 2.075,00 kr.).
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Politikere, som modtager fast honorar af KL, vil få reduceret ho-
noraret med 40 %, hvis de får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste 
i forbindelse med varetagelsen af hverv, der aflønnes med fast 
honorar fra KL.

4. Deltagelse i Kommunalpolitisk topmøde/ 
     delegeretmødet og KL’s egne konferencer
KL betaler deltagergebyr, overnatning, transport og tabt ar-
bejdsfortjeneste for KL’s bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmed-
lemmer og KKR-formandskaber, når de deltager i Kommunal-
politisk Topmøde/delegeretmødet i deres egenskab af KL-poli-
tikere.

KL betaler deltagergebyr, overnatning og transport for KL’s be-
styrelsesmedlemmer, når de deltager i KL’s egne konferencer. 
KL betaler deltagergebyr, overnatning og transport for udvalgs-
medlemmer, der deltager i KL’s egne konferencer, der ligger 
inden for udvalgets område. KL betaler deltagergebyr for KKR-
formandskaber, der deltager i KL’s egne konferencer og for ud-
valgsmedlemmer, der deltager i KL’s egne konferencer uden for 
udvalgets område.

KL yder ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse 
med deltagelse i KL’s konferencer, da der ikke er tale om for-
melle KL-organer.

5. KL’s og KKR’s udpegede repræsentanter i eksterne fora
Honorering
De politiske repræsentanter, som KL har udpeget/indstillet 
til eksterne fora, bliver som udgangspunkt honoreret eller får 
dækket deres udgifter af den organisation, hvortil de er ud-
peget. Det sker efter de regler og satser, som er fastsat af den 
pågældende organisation (også selv om den pågældende orga-
nisations regler måtte være mindre favorable end KL’s). Når en 
udpeget repræsentant modtager enten honorar, mødediæter, 
dagpenge, tabt arbejdsfortjeneste eller transportgodtgørelse fra 
den eksterne organisation, kan repræsentanten ikke få udbetalt 
nogen former for yderligere (supplerende) honorering af KL.

Hvis en politiker, der repræsenterer KL, hverken får honorar, 
mødediæter, dagpenge eller dækket rejseudgifter og tabt ar-
bejdsfortjeneste fra den eksterne organisation, kan politikeren 
få dækket transportudgifter og evt. tabt arbejdsfortjeneste 
(men ikke få mødediæter) af KL efter KL’s regler.

KKR følger samme regler for honorering af udpegede repræ-
sentanter som KL. 

Aktiviteter ud over den almindelige mødeaktivitet
Reglerne ovenfor om honorering fra KL gælder for deltagelse i 
den almindelige mødevirksomhed i det pågældende fora.

I en række tilfælde kan KL’s udpegede politiske repræsentanter 
enten blive indbudt til eller selv ønske at deltage i aktiviteter, 
der ligger ud over den almindelige mødeaktivitet i det pågæl-
dende forum. Der kan fx være tale om deltagelse i studieture, 
konferencer og seminarer m.v. 

Her må det for det første forudsættes, at deltagelse i aktiviteter-
ne er relevante for KL’s repræsentanters varetagelse af hvervet. 
Hvis det er tilfældet, kan KL dække udgifter til deltagelse i den 
pågældende aktivitet (og dermed honorere aktiviteter ud over 
den almindelige mødeaktivitet). Politikerens deltagelse i den 
konkrete aktivitet skal på forhånd være godkendt af KL.

6. Udgifter til måltider mv.
Rimelige udgifter til måltider dækkes efter regning. Udover 
udgifter til måltider kan der dækkes udgifter til fx en kop kaffe 
eller andre drikkevarer mv. i rimeligt omfang. Hvis der i forbin-
delse med rejsen tilbydes gratis måltider, kan der ikke samtidig 
ske dækning af udgifter til måltider.

KL udbetaler ikke skattefri dagpenge.

7. Rejser ifm. med KL-aktiviteter
Ved tilrettelæggelsen af rejser og valg af transportmiddel vælges 
det mest fordelagtige, under hensyntagen til prisen, rejsens va-
righed, rejsetidspunkt, antallet af deltagere, antal destinationer 
undervejs og øvrige arbejdsmæssige forhold.

Tog- og færgerejser kan efter skøn foretages på 1. klasse (under 
hensyn til rejsens længde, behov for at kunne arbejde ved et 
bord m.v.).

Rejseudgifter til fly refunderes mod dokumentation. Der kan 
ikke rejses på 1. klasse. Bonuspoint opnået ved rejser for KL i 
ind- og udland må kun anvendes til rejser for KL.

KL dækker som udgangspunkt ikke udgifter til evt. ledsagers 
rejse. Dog kan KL i særlige tilfælde dække udgifter til ledsager, 
fx hvis ledsageren er inviteret med eller hvis det samtidig er 
kutyme og en del af interessevaretagelsen, at ledsager også del-
tager.

For kørsel i egen bil ydes der kilometerpenge (skattefrie køre-
penge) efter Ligningsrådets gældende satser, der i 2017 er:

 • Kørsel indtil 20.000 km årligt 3,53 pr. km.
 • Kørsel herudover 1,93 pr. km.

Udgifter til bro, parkering, bus og taxa refunderes efter doku-
mentation. KL har intet ansvar for skader på bilen, der opstår 
under rejser for KL

Når der anmodes om at få udbetalt skattefrie kørepenge, skal 
det oplyses, hvad der er formålet med kørslen, og der skal gives 
præcise oplysninger om adresse på såvel start- og bestemmel-
sessted samt evt. delmål for den pågældende kørsel.

Udgifter til overnatning
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Ved rejser med overnatning refunderes udgifter til logi efter 
regning. 

Der er praksis for, at KL betaler overnatning, når politikere skal 
til tidlige morgenmøder i KL/andre steder, eller hvis mødet 
slutter meget sent. Det kan også fx være op til et repræsentant-
skabsmøde, hvor et medlem evt. skal have et møde før repræ-
sentantskabsmødet. Der sker en konkret vurdering hver gang, 
og udgangspunktet er, at det kræver forhåndsgodkendelse i KL, 
når en politiker skal have betalt overnatning.

8. Møder i udlandet
Efter KL’s regler ydes der ikke mødediæter for møder i udlan-
det, men udelukkende dækning af rejse- og opholdsudgifter 
samt evt. dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Politikere, der repræsenterer KL i Det Europæiske Regionsud-
valg i EU, men ikke samtidig får honorar som medlem af et 
KL-organ, kan undtages fra reglen om at KL ikke udbetaler mø-
dediæter ifm. møder i udlandet, og modtage mødediæter efter 
KL’s regler.

Særligt for KL’s internationale udvalg gælder:
 • At ved rejser over 24 timer sørger KL’s sekretariat for hotel- 

og rejsebestilling, arrangerer frokost og middag og er vært 
ved øvrig forplejning.

 • At hvis der af KL eller tredjepart er arrangeret fællestrans-
port anvendes dette, med mindre det giver gener/uhensigts-
mæssigheder fx i form af lang ventetid m.v.

 • At KL i forbindelse med rejser i Regionsudvalgs-regi samt i 
Europarådets Kommunalkongres efterfølgende har mulig-
hed for refusion af udgifterne fra de EU- og internationale 
organer, som rejserne vedrører.

Udvalgenes evt. studieture
KL’s formandskab fastlægger ved starten af en valgperiode KL’s 
retningslinjer for udvalgenes studieture i den følgende fireårige 
periode. I valgperioden 2018-2022 har formandskabet den 19. 
april 2018 besluttet følgende for udvalgenes studieture:

 • Der kan bruges op til 20.000 kr. pr. deltager
 • Studieture tilrettelægges altid, så der er faglig tyngde i pro-

grammet og på den mest omkostningseffektive måde
 • Program og information om deltagere og økonomi i for-

bindelse med studieture offentliggøres på KL’s hjemmeside 
forud for rejsen.

Øvrige studieture
Hvis KL arrangerer studieture for andre politikere end i regi af 
KL’s stående udvalg, offentliggøres følgende på KL.dk: turens 
budget, formål, varighed og deltagerantal, herunder antal poli-
tikere og embedsmænd.

KL’s honorarpolitik er fastsat af KL’s bestyrelse den 22. juni 2017 og 
den 21. december 2017 samt den 8. februar 2018.
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