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Henvendelse vedr. kommunestyrelseslovens § 16 e

Danske Regioner har ved henvendelse den 6. november 2009 til Indenrigs- og
Socialministeriet forespurgt, hvorvidt pligten efter regionslovens § 12, jf. kom
munestyrelseslovens § 16 e, stk. 1, til at give oplysning til regionsrådet om visse
nærmere bestemte vederlag, gælder for afgåede regionsrådsmedlemmer.
Spørgsmålet er opstået i forbindelse med regionsrådsvalget den 17. november
2009.

Indenrigs- og Socialministeriet skal i den anledning meddele følgende:

Kommunestyrelseslovens § 16 e er sålydende:

“ 16 e. Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen
udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underud
valg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med vare
tagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden
udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udfø
relsen af sådanne hverv, og størrelsen at vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt
hverv, medlemmet udfører.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration,
som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.”

Reglerne finder tilsvarende anvendelse for regionsrådet og dets medlemmer
samt for ansatte i den regionale administration, jf. regionslovens § 12 og forar
bejderne hertil.

Baggrunden for bestemmelsen er en anbefaling fra en rapport i december 2006
fra et af den daværende indenrigs- og sundhedsminister nedsat udvalg vedrø
rende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser
og kommunale selskaber. Det hedder herom følgende, jf. rapportens side 153:

Udvalget vil (. i anbefale. at kommunerne ved lov forpligtes til at offentliggøre størrel
sen af de vederlag, som de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer og ansatte modta
ger for varetagelsen af bestyrelseshverv i aktie- og anpartsselskaber med kommunal



deltagelse. Ved fuld åbenhed om disse vederlag undgås mytedannelse og misforståelser

om omfanget og størrelsen afvederlagene.

Udvalget finder, at det vil være hensigtsmæssigt, at forpligtelsen til offentliggørelse også

omfatter størrelsen at de vederlag, som de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer

oppebærer for varetagelsen at øvrige hverv, hvortil de er udpeget at kommunalbestyrel

sen, f.eks. vederlag for at deltage i bestyrelsen kommunale selskaber.”

Om baggrunden for bestemmelsen i kommunestyrelseslovens § 16 e, stk. 1,

fremgår af de almindelige bemærkninger til det lovforslag, hvorved bestemmel

sen blev indført, (lovforslag nr. L 168, folketingsåret 2006-07) bla. følgende:

‘Regeringen er [.. .J enig i, at udvalgets forslag om indførelse af en pligt til offentliggørel

se af disse vederlag må antages at imødegå såvel forkerte forestillinger om det generelle

niveau for udbetaling af vedertag som risikoen for, at der i enkeittilfælde måtte blive

fastsat urimeligt høje vederlag.

• .. Det foreslås således, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af første kvartal skal

offentliggøre oplysninger om de vederlag, kommunalbestyrelsesmedlemmer og ansatte

har oppebåret i det foregående kalenderår for varetagelsen af de enkelte hverv.”

Om baggrunden for bestemmelsen i kommunestyrelseslovens § 16 e, stk. i

fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen følgende:

“Baggrunden for forslaget om offentliggørelse at vederlag er et ønske om, at der skabes

åbenhed om de vederlag, som kommunalpolitikere modtager for at varetage hverv, som

de er valgt til at varetage i kraft af, at de er medlemmer af kommunalbestyrelsen...

Formålet med at skabe åbenhed om de omhandlede vedetlag er at imødegå dels forker

te forestillinger i offentligheden om det generelle niveau for udbetaling af sådanne veder

lag, dels risikoen for, at der i enkelttilfælde måtte blive fastsat urimeligt høje vederlag”.

Videre fremgår bla. følgende:

“Bestemmelsens 1. pkt. fastlægger en pligt for det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem

til at give kommunalbestyrelsen oplysninger om størrelsen at vederlaget for bestemte

hverv, medlemmet varetager. Indberetningen at oplysningerne skal danne grundlag for

kommunalbestyrelsens offentliggørelse at oplysningerne efter bestemmelsens 2. pkt....

Det følger af bestemmelsen, at kornmunalbestyrelsesmedlemmerne hvert år i første

kvartal har pligt til at afgive eller opdatere oplysningerne vedrørende sidste kalenderår,

således at det er muligt at offenttiggøre oplysningerne hvert år inden udgangen af første

kvartal.

Bestemmelsens 2. pkt. fastlægger en pligt for kommunalbestyrelsen til offentliggørelse af

de indberettede oplysninger. Kommunalbestyrelsen skal efter bestemmelsen offentliggø

re, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse at sådanne hverv,
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samt størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet
udfører.

Det er Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse, at oplysningspligten efter § 16
e, stk. 1, 1. pkt., også gælder for afgåede kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Oplysningspligten knytter sig til vederlag for hverv, som den pågældende har
udført i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem i det kalenderår, der går
forud for oplysningspligtens indtræden. Oplysningspligten retter sig følgelig
imod personer, der på tidspunktet for hvervets udførelse var kommunalbestyret
sesmedlemmer. Oplysningspligten indtræder først i første kvartal året efter ud
førelsen af hvervet. Det er efter Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse ikke
afgørende, at den pågældende på dette tidspunkt for oplysningspligtens ind
træden ikke længere er medlem af kommunalbestyrelsen. Dette gælder uanset
årsagen til vedkommendes udtræden af kommunalbestyrelsen.

Tilsvarende er det Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse, at kommunalbe
styrelsens pligt til efter bestemmelsen i § 16 e, stk. 1, 2. pkt., at sørge for offent
liggørelse også omfatter vederlag til personer, der ikke længere er medlem af
kommunalbestyrelsen, hvis vedkommende i det foregående kalenderår har
udført sådanne hverv som omhandlet i stk. 1 og modtaget vederlag herfor. Plig
ten til offentliggørelse vedrører således sådanne vederlag, som der efter be
stemmelsen i 1. pkt. skal oplyses om til kommunalbestyrelsen.

Indenrigs- og Socialministeriet har herved lagt særlig vægt på, at dette resultat
er bedst stemmende med bestemmelsens formål om at skabe åbenhed omkring
størrelsen af de vederlag, kommunalbestyrelsesmedlemmer har oppebåret i
kraft af hverv, de er blevet udpeget til i kraft af deres hverv som kommunalbe
styrelsesmedlemmer. Dette har, jf. de ovenfor citerede forarbejder, været tilsig
tet med bestemmelsen.

Indenrigs- og Socialministeriet bemærker, at reglerne i kommunestyrelseslo
vens § 16 e, stk. 1, gælder tilsvarende for kommunalt ansatte, jf. stk. 2. Oven
stående betragtninger gælder derfor tilsvarende for kommunalt ansatte, der
fratræder deres stilling.

Reglerne i kommunestyrelseslovens § 16 e finder som nævnt tilsvarende an
vendelse for regionsrådet og dets medlemmer samt for ansatte i den regionale
administration, jf. regionslovens § 12 og forarbejderne hertil. Indenrigs- og So
cialministeriets opfattelse vedr, ovenstående gælder således tilsvarende på det
regionale område.

KL har modtaget kopi af dette brev.

i1ed venlig hilsen
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