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Oversigt over lønnede hverv for valgperioden 2022-2025 

 

 

 
Hverv der skal besættes af byrådsmedlemmer og årligt vederlag i 2021-

niveau 

 

Poster i byrådet  

 

En borgmester     1.216.914 kr. 

En viceborgmester     121.691 kr.
1
 

Fem rådmænd     971.691 kr. 

Tre magistratsmedlemmer   .  121.691 kr. 

25 byrådsmedlemmer   118.426 kr.   

  

En formand for Teknisk Udvalg   121.691 kr. 

En formand for udvalget for tvangsfjernelser .  182.537 kr. 

Fem formænd i alt – en for hver af de faste udvalg 

(Økonomiudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, 

Sundhed- og Omsorgsudvalget, Kulturudvalget, Børn- 

og Unge-udvalget) 

79.665 kr.  

  

Seks medlemmer af Teknisk Udvalg  76.097 kr.  

30 medlemmer af de øvrige faste udvalg (Økonomiud-

valget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Sundhed- og 

Omsorgsudvalget, Kulturudvalget, Børn- og Unge-

udvalget)
2
 

49.188 kr.  

Et medlem af udvalget for tvangsfjernelser  110.672 kr.  

 

 

Andre poster, der skal besættes af byrådsmedlemmer (årligt honorar i 

2020-niveau) 

 

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Midttrafik  

1 medlem 

 

Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en formand og to næstfor-

mænd. Aarhus Byråd skal udpege ét byrådsmedlem, der enten bliver med-

lem, næstformand eller formand.  

Medlem     29.337 kr.  

Næstformand    60.380 kr.  

                                                      
1
 Vederlaget udbetales ikke hvis 1. viceborgmester er rådmand.  

2
 Vederlaget for medlemmer af de seks faste udvalg vil stige i 2022, da de tre med-

lemmer, der i perioden 2018-2021 sad i Bæredygtighedsudvalget ikke længere mod-
tager vederlag fra samme pulje i den kommende byrådsperiode.   

BORGMESTERENS  

AFDELING 
HR og Jura 

Aarhus Kommune 

Byrådssekretariatet 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 41 85 41 69 

 

Direkte e-mail: 

anarni@aarhus.dk 

 

Sag: 21/078338-1 

Sagsbehandler: 

Anne Arndt Nielsen 
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Formand     181.140 kr.  

 

Bestyrelsen for Aarhus Havn   

2 medlemmer      

 

Borgmesteren er herudover født medlem af bestyrelsen.  

 

I byrådsperioden 2018-2021 var borgmesteren født formand for bestyrelsen, 

men fra byrådsperioden 2022-2025 vælger bestyrelsen formand og næst-

formand. 

 

Formandsposten    0 kr.  

Medlem     51.089 kr.  

 

 

Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S   

3 medlemmer 

 

Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen, 

således at formanden vælges blandt de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er 

byrådsmedlemmer. Et byrådsmedlem fra Aarhus Byråd kan derfor vælges 

som næstformand – men ikke formand. 

 

Næstformand    90.000 kr.     

Bestyrelsesmedlem   40.000 kr.   

 

Bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S    

2 medlemmer    30.000 kr.  

 

 

Bestyrelsen for Affald Varme (2021-niveau) 

3 medlemmer 
Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand. Ifølge 
den vedtagne politik for byrådsmedlemmer som bestyrelsesmedlemmer skal 
bestyrelsesformanden vælges blandt de eksterne medlemmer af bestyrel-

sen.  

 

 -medlem   40.000 kr. 

 -næstformand   90.000 kr.   

 

 

Hverv der kan besættes af byrådsmedlemmer:  

 

Skatteankenævnet  
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8 medlemmer (2020- niveau) Formand: 60.000 kr., Næstformand: 40.000 kr. 

Menigt medlem: 10.000 kr. Herudover modtager de, der udpeges, et varia-

belt beløb alt efter, hvor mange sager nævnet behandler.  

 

 

Vurderingsankenævnet  

3 medlemmer – Skatteankestyrelsen forventer at det årlige beløb ligger på 

91.598,42 kr. Der er dog det forbehold, at det helt præcise beløb kommer til 

at fremgå af ny bekendtgørelse om forretningsorden for vurderingsanke-

nævn.  

 

 


