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Ansættelse af særlige rådgivere  
 

Der anvendes en standardkontrakt ved ansættelsen af særlige rådgivere, 

der kan findes på Økonomistyrelsens hjemmeside. 

 

Lønfastsættelsen for de særlige rådgivere skal ske på grundlag af en 

konkret vurdering af rådgiverens kvalifikationer og erfaring inden for 

fastsatte lønniveauer. Ved ansættelse af særlige rådgivere skal der såle-

des foretages en konkret vurdering af rådgiverens uddannelse, erfaring 

og øvrige kvalifikationer sammenholdt med kravene i stillingen og vil-

kårene i øvrigt. 

 

Lønniveauet inkl. pension fastsættes - i forlængelse af anbefalingen i 

betænkning nr. 1537 - med udgangspunkt i den særlige rådgivers kva-

lifikationer og erhvervserfaring mv. inden for intervallet 60-85 pct. af 

ministerens vederlag, idet det er en forudsætning for en aflønning over 

75 pct. af ministerens vederlag, at den særlige rådgivers minister er 

medlem af ØU eller KU. 

 

Det forudsættes, at hele lønintervallet anvendes, og at de maksimale 

lønniveauer kun anvendes, hvor den særlige rådgivers kvalifikationer 

taler stærkt herfor. 

 

Lønniveauet for de enkelte særlige rådgivere skal forelægges for Øko-

nomistyrelsen/Finansministeriet med henblik på at sikre sammenhæn-

gen mellem løn og kvalifikationer på tværs af ministerierne. 

 

Lønniveauet for flertallet af de særlige rådgivere vil på den baggrund 

ligge i intervallet 645.000-807.000 kr. ekskl. pension og 756.000-

945.000 inkl. pension (april 2019-niveau), jf. tabel 1. 

 

De særlige rådgivere kan på samme måde som andre ansatte i ministe-

riet modtage engangsvederlag, når der er forhold, der taler konkret her-

for.  
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Tabel 1. Aflønning af særlige rådgivere, april 2019-niveau1)  

 Løn ekskl. 

pensionsbidrag2) 

Løn inkl. pen-

sionsbidrag3) 

   

Statsministeren 807.000-

1.143.000 

945.000-

1.338.000 

   

Finansministeren, udenrigsministeren 710.000-

1.005.000 

831.000-

1.178.000 

   

Justitsministeren, social- og ældreministe-

ren, skatteministeren, klima-, energi- og 

forsyningsministeren, erhvervsministeren, 

beskæftigelsesministeren 

645.000- 

914.000 

756.000-

1.071.000 

   

Sundhedsministeren, transportministeren, 

ministeren for fødevarer, landbrug og fi-

skeri, børne- og undervisningsministeren, 

forsvarsministeren, kulturministeren og kir-

keministeren, udlændinge- og integrations-

ministeren, indenrigs- og boligministeren, 

miljøministeren, ministeren for udviklings-

samarbejde og uddannelses- og forsknings-

ministeren  

645.000- 

807.000 

756.000-

945.000 

  

1) Hertil kommer evt. engangsvederlag. 2) Årslønnen ekskl. eget og arbejdsgivers pensions-

bidrag. 3) Årslønnen inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. Beløbet kan variere efter 

overenskomst. Her er overenskomsten for akademikere lagt til grund. 

 

Såfremt en særlig rådgiver efterfølgende skifter fra en minister til en 

anden minister, vil den særlige rådgiver efter en konkret vurdering 

kunne fortsætte med en uændret aflønning. 

 

Efter ansættelsen af særlig rådgiver udsender ministeret - efter koordi-

nation med Statsministeriet - en pressemeddelelse om ansættelsen med 

en kort beskrivelse af den særlige rådgivers baggrund, kvalifikationer 

og påtænkte arbejdsopgaver, ligesom ansættelsen offentliggøres på mi-

nisteriets hjemmeside. 

 

De særlige rådgiveres lønforhold offentliggøres på Økonomistyrelsens 

hjemmeside sammen med navn og titel, arbejdsfunktioner og relevant 

uddannelses- og beskæftigelsesmæssig baggrund. 

 

I de tilfælde, hvor der udover den faste løn måtte blive ydet engangsve-

derlag, anføres engangsvederlaget separat i Økonomistyrelsens over-

sigt.  

 


