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Løfte om højere løn
til lokalpolitikere
Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) gav den i rollen
som julemand, da hun kom til topmøde i aalborgmed løfte om lønforhøjelse
til de menige politikere. Af Sidsel Boye, sib@kl.dk

Det er slut med at vende det dø-
ve øre til kommunalpolitiker-
nes vedholdende ønske om at få
en tidssvarende hyre for deres
engagement og arbejdsindsats.
På topmødet i Aalborg havde
økonomi- og indenrigsmini-
ster Margrethe Vestager en
overraskelse med til de mange
hundrede menige politikere i
kongressalen i Aalborg i form
af en lovning på et lønløft i om-

egnen af 30 procent. Margre-
the Vestager vil snarest muligt
tage fat i partierne på Christi-
ansborg for at få en aftale på
plads. Og hun lover, at det ikke
vil komme til at tage måneder,
før pengene er der.
Samtidig lover hun, at kom-
munalpolitikernes vederlag
fremover skal udvikle sig på en
mere tidssvarendemåde.
Den hidtidige udvikling af ve-

derlaget har betydet, at lokal-
politikerne knap har kunnet
holde trit med prisudviklin-
gen for slet ikke at tale om de
kommunale medarbejdere og
kollegerne i Folketinget. Over
et tidsrum på cirka 10 år er en
kommunal sagsbehandlers løn
i gennemsnit steget 60 procent,
mens folketingspolitikernes er
steget 65 procent. I forhold til
dem har kommunalpolitiker-

nes vederlag med omkring 30
procents stigning holdt sig lige
under prisudviklingen.
Margrethe Vestager siger om
sin beslutning:
–Kommunalpolitikerne arbej-
dermere, og deres opgave er ble-
vet sværere og større, og når jeg
siger til dem, at de ikke længere
bare skal sidde i deres udvalgs-
lokale og kigge,men skal ud
blandt borgerne og få gennem-
ført reformer, så er der brug for
et lønløft, og det er demenige
politikere i regioner og kommu-
ner, jeg brænder for.
Denudmelding blevmodtaget
med klapsalver i kongressalen.
Vestager henviser til, at dermed
kommunalreformenblev sparet
400millioner kroner i vederlag,
fordi antallet af politikere faldt
medhenved 40procent.
– Jeg hører også, at der er
ønske om at gøre noget ved
borgmestrenes aflønning, og
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Hvad forventer du
af løftet om en
vederlagsstigning?

– Jeg tænker, ok, en forhøjelse af vederlaget er
fint, men jeg vil ikke sige, at jeg bliver skuffet,
hvis jeg ikke får de 30 procent, som vi mangler.
Jeg tror, at jeg tjener 25 øre i timen på det poli-
tiske arbejde, men det er ikke penge, der afgør,
om jeg stiller op i politik. men i forhold til, hvor
mange opgaver der er flyttet, er det rimeligt

nok, at der også tilfalder os kommunalpolitikere noget.
AnnetteWieneken (V), Hørsholm

– Jeg vil gerne have det samme i lønstigning,
som sagsbehandlerne har fået i perioden. si-
den reformen har vi flere møder og ikke kun mø-
der, men også mere forberedelse. Vi bruger for
eksempel tid på at ringe embedsfolk op for at få
baggrund, og nogle gange skal der også eks-
traordinære møder til, for at vi kan blive enige.

Sengül Deniz (S), Ishøj

– Vi har talt meget om vederlag, og jeg har reg-
net ud, at jeg måske får 10 kroner pr. time for at
være politiker. Jeg synes, det ville være rimeligt,
hvis vi fik mindstelønnen. Jeg har været med
siden 1989, og i dag er den papirbunke, vi skal
igennem, vokset til det dobbelte. samtidig ar-
bejder vi også på en helt anden måde.

Margit Ørsted (K), Frederiksberg

– som tidligere borgmester har jeg lagt sær-
lig vægt på, at udvalgsformændene skal have
bedre forhold og i højere grad kunne købe sig
fri. For det er ikke alle udvalgsformænd, der har
en fleksibel arbejdsgiver. Jeg mener, at de me-
niges og udvalgsformændenes vederlag skal
have den samme stigning, som folketingspoli-

tikerne har fået. og er der ikke plads til det i økonomien, så må
borgmestrenes vederlagsstigning vente til en anden gang.
Erik Christensen (S), Nyborg

det skal vi ifølge sagens natur
også se på, men demenige by-
rådspolitikere kommer i første
række, og sagt i al fredsomme-
lighed kan vi måske få ryddet
op i ordningenmed tabt ar-
bejdsfortjeneste, som ikke har
været tænkt som et tag-selv-
bord for de særligt kreative,
siger ministeren, med henvis-
ning til en aktuel sag.

Forgyldte politikere
Lidt overraskende gav Vesta-
gers topmødegave anledning
til et par sure opstød. For ek-

sempel finder Cecilie Roed
Schultz (Enh.), Fredericia, det
pinligt, at en stor del af landets
politikere er optaget af at få
hævet deres vederlag, når der
samtidig er sket en stramning
på kontanthjælpen.
– Der er så mange frynsegoder
i kommunalpolitikerjobbet, så
vi skal ikke klage så højt. Hvor-
dan kanman retfærdiggøre,
at man laver nyttejob til 36
kroner i timen, samtidig med
at man vil forgylde en gruppe
mennesker, der i forvejen sid-
der ved tag-selv-bordet.
Per Clausen (Enh.), Aalborg,
mener også, at han har vigtige-
re ting at tænke på.
– I beskæftigelsesudvalget er
det ikke vores vederlag, der be-
kymrer os, men at vi må kon-
statere, at regeringens politik
skaber fattigdom i vores land.
En af de senere års fortalere
for en bedre aflønning af poli-
tikerne, Sine Heltberg (S) fra
Frederiksberg, er til gengæld
glad og takker regeringen og de
kræfter i KL, der har arbejdet
for sagen.
– Vi skal have politikere, der
har tid til at møde borgerne.
Man skal ikke blive rig på po-
litik, menman skal have en
ordentlig betaling, så man har
råd til at købe sig fri fra arbejde
og til noget praktisk hjælp. El-
lers tager embedsværket mag-
ten, siger hun. •

Byrøddernes løn
kommunalpolitikernes vederlag
blev fastlagt i 1994, og siden er
det steget cirka 30 procent. Til
sammenligning er kommunalt
ansattes løn i perioden steget
cirka 60 procent. Folketings-
politikernes er steget cirka 65
procent, mens borgmestrenes
vederlag er steget cirka 35 pro-
cent. Prisudviklingen har været
cirka 32 procent. Beregninger
fra 2008 viser, at efterslæbet
for en menig politiker allerede
dengang var på 23.000 kro-
ner, for udvalgsformanden
57.000 og for borgmestrene
145.000-181.000 alt efter
kommunestørrelse.

Kilde: KL-notat 2009 og
Momentum

–Hvis man skærer
i stort set samtlige
ydelser og samtidig
sætter vederlaget
til politikerne op, så
forstår jeg godt, at
der er politikerlede,
siger Cecilie Roed
Schultz.
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