
s fo m 2 . Kommunemes gensidig
e Forsikringsselskab (K

gF) har ved brev af 15.
 september 1999 frems

endt er
udkast til brev, hvori Kg

F tilbyder kommuner en
 ansvarsforsikring for b

estyrelsesmedlemmer.
 KgF

har samtidig fremsendt
 et udkast til forsikrings

betingelser for ansvars
forsikring for bestyrelse

smed-
lemmer m.v. og anmod

et 0m at modtage de b
emærkninger, som min

isteriet matte have til d
et frem-

sendte. Det fremgâr af det frem
sendte udkast til brev t

il samtlige kommuner o
g amtskommuner, at K

gF for
kommuner, der allered

e har tegnet en ansvar
sforsikring hos KgF, ind

til videre uden præmiet
illæg ag-

ter at udvide den gener
elle ansvarsforsikring ti

l også at omfatte et ers
tatningsansvar, som de

 pågæl-
dende bestyrelsesmed

lemmer kan pådrage si
g. Andre kommuner vil

 ifølge brevudkastet ku
nne tegne

bestyrelsesansvarsfors
ikringen særskilt.

Det er i brevudkastet b
l.a. anført følgende:

"Repræsentanten skal 
ære udpeget direkte af

 kommunen til at aretag
e hvervet som bestyrel

sesmedlem m.
på kommunens egne, o

g der kal være ale om r
epræsentation i bestyre

lser. råd, nævn eller lig
nende. '

Det fremsendte udkast
 til forsikringsbetingelse

r for ansvarsforsikring f
or bestyrelsesmedlemm

er m.

indeholder bl.a. følgend
e betingelser:

"l.O sikrede 1.1 Forsikringen dække
r repræsentanter i dive

rse eksterne bestyrelse
r, nævn, råd ect. Repræ

s
tanteme skal were udp

eget direkte af (amtenk
ommun n ' at varetage 

hvervet s m be

sesmedlem mA. på (am
ts kommunens vegne.

Dækningssummer Dækningssummen udg
ør indtil 5 mio.kr. pr. ar

. Summen anner højes
te grænse for KgF' r-

pligtelse eñer en enkel
t forsikringsbegix enhe

d.

Kommunernes gensidig
e Forsikringsselskab
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m. a a. .a Forsilcringens omfang Forsikringen dækker de
t erstatningsansvar, me

d nedennævnte undtag
elser, de sikrede pádra

g

sig for fonnuetab, der e
r forvoldt ved fejl, or øm

me e eller undladelse a
f at opfylde Sl

pligteri g nskab 'b styre
lsesmedlem m. ., .pkt

Undtagelser Farsilrvizzgezr dækker
 ikke si/:redes ansvar fo

r:

følger af, at sikrede ved
 aftale eller på anden m

åde har pådraget sig e
t videregående ansvar,

 end

der følger af de almind
elige erstatningsregler,

tab opstået ved ikke-ko
ntraktsmæssige egens

kaber ved produkter ell
er ydelser,

kriminelle handlinger, f
orsætlige, groñ uagtsom

me eller svigagtige forh
old,

tab, hvis sikrede har op
nået en personlig fortje

neste, fordel eller modt
aget nogen fonn for ve

-

derlag, hvortil den pågæ
ldende ikke var juridisk

 berettiget,

besvigelser og undersl
æb uden hensyn til hve

m der har foretaget dem
,

bøder og omkostninger
 ved straffesager, samt

 bøder eller bodslignen
de straf i øvrigt

tab, der dækker (amts-
kommunale bestyrelse

smedlemmers erstatnin
gsansvar over for (amt

s-)
kommunen eller et (am

ts-)kommunalt fællessk
ab.

KgF har telefonisk over
 for ministeriet præcise

ret, at KgF ønsker at vi
de, om kommuner lovli

gt kan

tegne en ansvarsforsik
ring, der dækker det er

statningsansvar, om m
edlemmer af bestyrelse

r, nævn,
råd eller lignende, der e

r udpeget eller valgt af 
kommunalbestyr lsen, 

pädrager sig som led i 
vareta-

aelsen af det pagælden
de hverv. KgF har sam

tidig supplerende anmo
det om ministeriets udt

alelse om.
hvorvidt kommuner - hv

is de ikke lovligt an teg
ne n be tyrelsesansvar

sforsikring som feks. de
n,

som KgF påtænker at t
ilbyde kommunerne - te

det or kan egne en rets
hjælpstbrsikring for de 

på-
gældende bestyrelsesm

edlemmer, og hvorvidt 
kommuneri så fald lovli

gt kan medvirke i admi
nistrati-

onen af KgF's bestyrels
esansvarsforsikringer, 

som selskabet så vil tilb
yde de enkelte bestyre

lsesmed-
lemmer selv at tegne. Selvrisiko Der påhviler sikrede en

 selvrisiko på 25.000 kr
. pr. begivenhed.

No u?



Indenrigsministeriet ska
l i den anledning gener

elt udtale følgende:

Indenrigsministeriet ska
l indledningsvis bemær

ke, at Indenrigsministe
riet har forstået pkt. '.l.1

8 i den
bestyrelsesansvarsfors

ikring, som KgF påtæn
ker at tilbyde kommune

r at tegne, således. at f
orsikrin-

gen ikke vil dække erst
atningsansvar, som et 

kommunalbestyrelsesm
edlem pådraget sig ove

r for den
pågældende kommune

, eller som et medlem a
f bestyrelsen for et kom

munalt fællesskab, jf. §
 60 i 10

om kommunernes styre
lse, pådrager sig over f

or det pågældende kom
munale fællesskab.

Denne begrænsning i d
en påtænkte bestyrelse

sansvarsforsikring er i 
overensstemmelse me

d Inden-
rigsministeriets udtalels

e i brev af 21. novembe
r 1997 til KgF, hvori mi

nisteriet tilkendegav, at
 .n

kommunalbestyrelses t
egning af en kommuna

l forsikringsordning, de
r dækker kommunalbes

tyrelses-
medlemmers erstatning

sansvar over for komm
unen, eñer ministeriets

 opfattelse ikke vil være
 i over-

ensstemmelse med reg
lerne i den kommunale

 styrelseslov om den ko
mmunale tilsynsmyndig

heds
anvendelse af sanktion

er, herunder anlæggels
e af en erstatningssag 

mod kommunalbestyre
lsesmed-

lemmer, som er ansvar
lige for, at kommunen e

r påført et tab.

Den påtænkte bestyrel
sesansvarsforsikring gi

ver efter ministeriets op
fattelse herefter anledn

ing til t
undersøge forholdet m

ellem en sådan forsikri
ng og reglerne om ved

erlæggelse i §§ 16 og 1
6 a i lo

om kommunernes styre
lse.

§ 16, stk. l, 10 og ll, og
 § 16 a, stk. l, 7 og 8, h

ar følgende ordlyd:

"§ 16. Der ydes et fast 
vederlag til kommunalb

estyrelsens medlemme
r. Indenrigsministeren f

astsætter nærmere
regler om vederlaget. V

ederlaget omfatter med
lemmernes

a) deltagelse i møder i 
kommunalbestyrelsen 

og dennes udvalg sam
t underudvalg,

b) deltagelse i møder i 
forbindelse med vareta

gelse af kommunale hv
erv, der udføres efter v

alg af kommunal-

bestyrelsen, medmindr
e der på andet grundla

g er fastsat bestemmel
se om særskilt vederlæ

ggelse,
c) deltagelse i kurser m

.v., der af kommunalbe
styrelsen anses for at h

ave betydning for varet
agelsen af de under

litra a og b nævnte hve
rv,

d) deltagelse i seminar
er, jf. § 9 a,

aretagelse af andre næ
rmere ngivne kommuna

le hverv efter anmodnin
g

ennes u valg og udi' lse af andre aktivite
ter i forbindel e med de

 under litra a-e nævn d
e

kommun lb tyr se l rl. 10. forbindelse med 
deltagel e i de i stk. l, ir

a a-e, nævnte moder . 
e e til mun e t -

esmedlemmer ) befordringsgodtgørels
e og godtgørelse for 'ra

vær fra hjemstedet,
ørelsea d n d, d ni d ltr 

rbund

ørelse d , Adv nd e ñer
 a n ga e

s 1t mv., yd sd r ' kom a
lb syre]

t f okume tere e nø ve d
geu gi e fo et med et fy

sisk handxcap og

af okumenterede nu e 
ig udgi tilp sin (fsyg me

re pårørende.

8 Ba n B2. n nm 2 u mTw,



_ _ '. I forbindelse med de 
tagelse 1 dei . tk. , iua 

a-c, nævnte møder m.v
. ydes der l den. der

em af kommunalbestyr
elsen, de i 16, stk. 10, 

nævnte godtgørelser s
amt godtgørelse af dok

umen

ndige udgifter til børnep
asning.

Kommunalbestyrelsen 
kan beslutte at godtgør

e de l stk. 7 nævnte ud
gifter til den, der uden a

 e
af kommunalbestyrelse

n deltager i dei § 16, st
k. l, litra d-f, nævnte ak

tiviteter. Kommunalbes
tyr n

videre beslutte at godtg
øre andre udgifter, som

 er forbundet med delta
gelse i de i § 16. stk. l. 

n e

.v., eller beslutte at yde
 anden støtte i forbinde

lse hermed."

f forarbejderne til beste
mmelserne Folketingst

idende 1994-95 tillæg A
 sp. 2068 ff.) fremgår b

La.
følgende: "ZZ-l Ændring 0g jbl-b 

dring af v d rlag ordning
 n or nznzzmalgmlitiker

e

2.4.1. Det overordnede
 formal

Lovforslaget omfatter d
els forslag vedrørende 

selve vederlæggelsen 
af kommunalbestyrelse

smedlemmer, de
forslag vedrørende god

tgørelse af udgiñer afh
oldt i forbindelse med v

aretagelsen af kommun
ale hverv. Tl

grund for forslagene lig
ger betænkning 1271/ 

1994 om kommunalpol
itikernes arbejdsvilkår.

Det er et overordnet sig
te med forslagene at si

lcre en mere rimelig og
 tidssvarende vederlæg

gelse af det kom-
munalpolitiske arbejde.

 Forslagene er sáledes
 udtryk for et nyt syn på

 værdiansættelsen af d
et kommunalpoliti-

ske arbejde. Stk. 11. Kommunalbes
tyrelsen kan beslutte a

t yde de i stk. lO nævnt
e godtgørelser til komm

unalbestyrelsens
medlemmer i forbindels

e med udførelse af de 
i stk. l. litra f, nævnte a

ktiviteter. Kommunalbe
styrelsen kan

endvidere beslutte at g
odtgøre andre udgiñer,

 som er forbundet med
 kommunalbestyrelsesm

edlemmemes del-
tagelse i de i stk. l næv

nte møder m.v., eller b
eslutte at yde anden st

øtte i forbindelse herme
d.

§ 16 n. Kommunalbest
yrelsen kan beslutte at

 yde diæter og erstatnin
g for dokumenteret tab

t arbejdsfortjeneste

til den. som uden at væ
re medlem af kommuna

lbestyrelsen deltager i 
de i § 16. stk. l, litra a-e

. nævnte møder
m.v. nkningen fra udvalget o

m kommunalpolitikeme
s arbejdsvilkår m.v. i lo

v-

r er så enkle. klare og l
ette at administrere som

 muligt. Kommunalpolit
r-

v '" ve g se sk sâledes 
som udgangspunkt væ

re bestemt ved ufravige
lige regler. Herved

ve ko u alpol tikere lang
t b d e muligheder for a

t overskue og indrette s
ig pá de økonomiske v

ilkår

r rn [§ 15,] stk. 10 ogll Efter de gældende bes
temmelser i .. kan en k

ommunalbestyrelse be
slutte at

godtgørelse for ñ-avær
 fm hjemstedet r forbind

else med varetagelsen
 at kommunal

Det er i overensstemm
else med betæ

forslaget xalgt at formu
lere regler, de

kemes km p.: derlæ el 
al

gi s mm n i e r Stk. med] nødve Stk. 8. medlem kan end møder m yde befordringsgodtgø
relse og

hverv. H <5. 1mm .E8 2. .anmaü s9r§



gl d. Af betænkning nr. 894 
1980 om kommunale s

tyrelsesformer og komm
unalpolitikeres arbejdsv

ilkår
m.v. fremgâr bLa. følge

nde (side 180-181):

"Derimod er der eñer g
ældende ret intet til hin

der for, at kommunalbe
styrelsen beslutter at y

de en sådan støtte

til dens enkelte medlem
mer, når den har direkt

e forbindelse med det k
ommunale hverv, og ik

ke har politisk
”slagsideT Som eksem

pler på en sådan støtte
 kan nævnes sekretærh

jælp, kopiering, kursus
støtte, udlân af lo-

kaler, telefonabonneme
nt og specialudstyr, avi

sabonnement, evt. udld
ipsservice, materialer e

ller faglitteratur

o.s.v. láormen for støtte kan 
selvsagt variere betyde

ligt afhængigt af fon-nå
let g kan nruel i

økonomisk støtte derve
d, at der stilles et belø 

til dighed for de enkel m
edlem r til

ydelser eller ting. Når d
et blot sikres, nt beløbe

 kun anvendes til formå
l, har n sam

tugelsen af medlemme
ts kommunale hverv an

 en s' dan ordning næp
pe f byde ntll

Efter disse bestemmels
er kræves alene, at der

 er tale om et kommuna
lt hverv. Der gælder så

ledes ikke noget
krav om, at udgiften sk

al være afholdt i forbind
else med modedeltage

lse.

Det antages, at en kom
munalbestyrelse herud

over - uden udtrykkelig
 lovhjemmel - ha: mulig

hed for at godtgø-

re andre udgiñer afhold
t i forbindelse med en p

ersons bestridelse af e
t kommunalt hverv. De

r kan være tale om
Lidgiñer til pasning af b

ørn og syge pårørende
, fysisk handicappedes

 nødvendige udgiñer til
 varetagelse af

hvervet. telefon- og tele
faxudgiñer osv.

Det antages endvidere
, at en kommunalbesty

relse kan yde anden st
øtte i forbindelse med v

aretagelsen af et
kommunalt hverv. feks

. udlân af pc'ere og lok
aler m.v.

Med den foreslåede aff
attelse af stk. 10 og ll k

largøres hjemmelen til 
at godtgøre udgifter og

 yde anden bi-

stand til kommunalbest
yrelsesmedlemmer.

1[§ 16 21,] stk. 7 og 8 Kommunalbestyrelsen 
kan i henhold til [stk 8,]

 2. pkt. beslutte at godt
gøre de pågældende a

ndre udgifter, som
de har afholdt i forbinde

lse med varetagelsen a
f kommunale hverv, ell

er beslutte at yde ande
n støtte i den for-

bindelse. De gældende regler om
 godtgørelse til ikke-ko

mmunalbestyrelsesme
dlemmer er ikke helt kl

are. Det præciseres
i de foreslåede nye reg

ler, at der ikke kan udb
etales godtgørelse til p

ersoner, der ikke er val
gt af kommunalbe-

styrelsen til at varetage
 kommunale hverv (me

d undtagelse af person
er, der deltager i semin

arer eller varetager
kommunale hverv eñer

 anmodning fra kommu
nalbestyrelsen eller de

nnes udvalg).

n Kommunalbestyrelsen 
kan i henhold il [stk. ll,]

 2. pkt. beslutte at godt
gøre andre udgifter, so

m afholdes i

forbindelse med et med
lems varetagelse at' ko

mmunale hverv eller be
slutte at yde anden stø

tte i den forbindel-

se. , 0 som rem eve me øje VZESE t grænse op tl ren indkøb af bestemte menhæng med vare- 'ge slyrelsesmæssi ge



betænkeligheder. De k
ommunalbestyrelser, s

om etablerer sådanne 
ordninger. er ansvarlige

 for. at en sådan sik-
ring er effektiv. Området egner sig dog

 næppe til regulering ge
nnem generelle regler.

 Det må også på dette 
område antages. at

de enkelte kommunalb
estyrelser bedst kan vu

rdere behov og mulighe
der. Udvalget skal derf

or alene henstille.
at kommunalbestyrelse

me overvejer de muligh
eder, som den gælden

de lovgivning frembyde
r. med hensyn til

at støtte medlemmerne
 i det kommunale arbej

de."

Indenrigsministeriet ha
r forstået, at formålet m

ed bestyrelsesansvarst
brsikringen er at fritage

 bestyrel-
sesmedlemmer for der

es personlige økonomi
ske risiko i tilfælde af, a

t de måtte pâdrage sig 
erstat-

ningsansvar i deres vir
ke som bestyrelsesmed

lem. For fritagelsen for
 denne risiko ydes der 

betaling i
fortn af forsikringspræm

ie.

Da der er tale om, at de
t er bestyrelsesmedlem

mets egen økonomiske
 risiko, som forsikringen

 skal

dække, er den præmie
, der betales herfor, eñ

er ministeriets opfattels
e en (økonomisk) ydels

e til den
pågældende. Dette gælder, uanset a

t vedkommende er udp
eget til hvervet, fordi ko

mmunalbestyrelsen ha
r en inte-

resse heri, og uanset o
m kommunalbestyrelse

n kan udøve instruktion
sbeføjelse over for den

 pågæl-
dende ved udførelsen a

f hvervet.

At den forsikring, som K
gF agter at tilbyde, fore

løbigt er vederlagsfri fo
r kommuner, der i forve

jen

har en ansvarsforsikrin
g i selskabet, fratager h

eller ikke forsikringen d
ens karakter af ydelse 

til den
pågældende. Bestemmelserne i § 16

 i lov om kommunernes
 styrelse indeholder sa

mmen med bestemmel
serne i

lovens § 34 om vederlæ
ggelse af borgmestre o

g magistratsmedlemme
r en udtømmende regu

lering a
kommunalbestyrelsesm

edlemmers vederlægge
lse, jf. herved den kom

menterede styrelseslov
, 1996

side 108. Tilsvarende må det efte
r Indenrigsministeriets 

opfattelse - når bortses
 fra tilfælde, hvor der i l

ovgiv-
ningen er hjemmel til s

ærlig vederlæggelse - a
ntages, at § 16 a udtøm

mende gør op med kom
munal-

bestyrelsens mulighede
r for at vederlægge and

re end kommunalbesty
relsesmedlemmer for d

eres va-
retagelse af kommunal

e hverv.

Da den påtænkte forsik
ring som anført vil have

 karakter af en ydelse t
il bes el smedlemmet, o

denne del e har nær sa
mmenhæng med hverv

et som bestyrelsesmed
lem il dan r 'kring

Ind nrig mint eriets opfa
ttelse have karakter af 

en vederlæggelse for h
verv t.

or g' rb styrelsesmedle
msh erv m.v., der harl a

rakter af kommunal 1 o
rg m l t

herefter, dt deri henhol
dsvis § 16 og § 16 a, e

r hjemmel til at yde den
 pagældende ydelse.

Bestemmelserne i § 16
, stk. ll, og § 16 a, stk. 8

, giver kommunalbesty
relsen mulighed r, at g 

dtg -
ean ' r ndd i§ 16, stk. l0

 ævntei orb lse edd l ød
 '

l st tetforbin else errned
.

tyrse g , v en så fo s1 efter e c elvemersp s åe fo o ø f inde m e ' § 16, stk. l, 
nævnte m en m.v.

es'st F såvidtan a e hvorvi r dre udglñe e e e ler yde anden øt



Ved ændringen i 1995 
af vederlagsbestemme

lseme blev der givet ud
trykkelig hjemmel til at 

yde den i
bestemmelserne nævn

te udgiftsgodtgørelse o
g støtte i forbindelse m

ed de i § 16, stk. l, næv
nte møder

m.v. Der er imidlertid på bag
grund af forarbejdeme 

til bestemmelsen ikke g
rund til at antage, at om

rådet
for, hvad der kan ydes 

udgiftsgodtgørelse og s
tøtte til, i øvrigt er ænd

ret, jf. herved det ovenf
or fra

betænkning 894/1980 c
iterede.

Det fremgår af betænk
ningen. at støtten må h

ave direkte forbindelse
 til det kommunale hve

rv, og at
den ikke må have politi

sk "slagside". Det frem
går \idere, at det ma sik

res, at støtten kun anve
ndes til

formål, som har nøje sa
mmenhæng med varet

agelsen af medlemmet
s kommunale hverv.

En bestyrelsesansvars
forsikring, der knytter s

ig til det kommunale hv
erv, må efter ministerie

ts opfat-
telse anses at have dir

ekte forbindelse med h
vervet. Det er pa den b

aggrund Indenrigsminis
teriets op-

fattelse, at kommunalb
estyrelsen i henhold til 

§ 16, stk. ll, og § 16 a, 
stk. 8. i lov om kommun

ernes
styrelse kan træffe bes

lutning om at yde en så
dan forsikring.

Det er dog en forudsæ
tning, at en sådan forsi

kring i overensstemme
lse med Indenrigsminis

teriets

ovennævnte udtalelse 
af 21. november 1997 

ikke dækker det erstam
ingsansvar, som komm

unalbesty-
relsesmedlemmer i ege

nskab heraf pådraget s
ig over for kommunen, 

idet de pågældende er
 undergivet

et særligt sanktionssys
tem i den kommunale s

tyrelseslov. Tilsvarende
 gælder med hensyn til

 erstat-
ningsansvar for medlem

mer af et kommunalt fæ
llesskabs organer over

 for det kommunale fæ
llesskab,

uanset om de pågælde
nde er kommunalbesty

relsesmedlemmer, jf. §
 61, stk. 6, i den komm

unale sty-
relseslov. Det vil alene være kom

munalbestyrelsen, der 
efter § 16, stk. ll, og § 1

6 a, stk. 8. kan træffe b
eslut-

ning om at yde en best
yrelsesansvarsforsikrin

g. Beslutningen herom
 kan ikke delegeres til e

t udvalg
eller til forvaltningen. Det fremgar af det brev

udkast og udkast til for
sikringsbetingelser, som

 KgF har fremsendt til I
nden-

rigsministeriet, at den p
åtænkte ansvarsforsikr

ing alene skal dække m
edlemmer af bestyrelse

r, nævn,
rad eller lignende, når d

isse er "repræsentante
r" for kommunen og va

retager "hvervet som b
estyrel-

sesmedlem m.v. på ko
mmunens vegne". Uan

set at en sådan afgræn
sning af den påtænkte 

forsikring
indebærer, at tilfælde, 

hvor kommunalbestyre
lsen ikke har instrulctio

nsbeføjelse over for de
t udpegede

medlem. ikke er omfatt
et af forsikringen, har In

denrigsministeriet på g
rundlag af de i øvrigt om

 sagen
foreliggende oplysning

er forstået, at den påtæ
nkte forsikring ogsa ska

l gælde disse tilfælde, d
vs. til-

fæ de h r pågældende 
er udpeg t i henhold til 

§ 6 i l m kommunernes
 styrelse.

6 komm nem s styr l h 
lg l

"§ '1 unalb el n kan Idp
 ll r d e relsen for et sel

skab, en forening,

en fo d . , rvaretag ropg
aver, som mmunen el k

anl se, u nset at selska
bet, foreningen. fonden

 m.v.

også aretager pgaver, 
om kommunen ikke se

lv kan løse, åfremt kom
munen har en interesse

 i den virksom-
hed, der udaves af sels

kabet, foreningen 'onde
n m. . Kommunalbe tyr

elsen må ikke udpege 
et flertal af med-

sådan yr l vo den §8ail0v0m u e 68 . . Komm estyr se n m v. de e v o s lemmeme i en best els
e

e 8 a ov 0 e se ar fø ende 0rd yd' eee et e e flere me lem
mer af b sty

ko sv ø a ,t v s



”wh a: SI x "2.2. Udvidelser af kom
munalbestyrelsenres a

dgang til at udpege me
dlemmer af b ty/'el r for

 e kabel' m v.

Fomyelsesudvalget ha
ri betænkning 1268/199

4, side 30 f., anbefalet.
 at der i de kommunale

 styrelseslove il-
vejebringes hjemmel til

, at kommunalbestyrels
er - ud over den allered

e i dag eksisterende ad
gang til at vælge

kommunale repræsent
anter til bestyrelser for 

selskaber, foreninger, f
onde m.v., der alene be

skæftiger sig med
kommunale opgaver - k

an vælge medlemmer a
f bestyrelser for selska

ber, foreninger, fonde m
. . i alle tilfæld .

hvor der foreligger en k
ommunal interesse i de

n virksomhed, der udfo
ldes af selskabet, foren

ingen. fonden m.

I Fomyelsesudvalgets b
etænkning er der bl.a. 

peget på, at kommuner
 kan have behov for at 

indvælge bestyrel-
sesmedlemmer i erhve

rvsråd, undervisningsin
stitutioner og fonde.

I overensstemmelse m
ed anbefalingen fra F m

yelsesudvalget giver de
n foreslåede ny § 6 a i 

den kommunale

styrelseslov  hjemmel t
il, at kommunalbestyre

lseme i videre omfang 
end efter gældende ret

 vil kunne udpege
medlemmer til bestyrel

ser for selskaber, foren
inger, fonde m.v. ...

Et medlem af bestyrels
en for et selskab, en fo

rening, en fond m.v., de
r er udpeget at en kom

munalbestyrelse i

medfør af § 68 a, stk. 2
, repræsenterer ved ud

øvelsen af hvervet ikke
 kommunen, ligesom b

estyrelsesmedlem-
met ikke skal varetage 

kommunale interesser.
 Bestyrelsesmedlemme

r har således de samm
e rettigheder og

pligter som de øvrige m
edlemmer af bestyrelse

n. Det samme gælder s
om udgangspunkt for e

t medlem af besty-
relsen for et selskab, e

n forening, en fond m.v
., der er udpeget af en 

kommunalbestyrelse i m
edfør af § 68 a,

stk. l. Udgangspunktet 
fraviges dog, når et bes

tyrelsesmedlem i henh
old til § 68 a, stk. 3, l. p

kt., er undergivet
kommunalbestyrelsens

 beslutninger ved udøv
elsen af hvervet.

Efter d i dag gældende
 regler har kommunalb

estyrelsen en vis adgan
g til at udpege medlem

mer til bestyrelser

for sels aber foreninger
, fonde m.v. Kommuna

lbestyrelser kan sálede
s deltage i ledelsen af e

t selskab, en for-
ening, n tbnd m.v., der 

udelukkende aretager o
pgaver, som kommune

n elv kan varetage. De
nne retstilstand

berøres ikk af lovforsla
get.

ommunalbestyrelsen k
an udpege et eller flere

 medlemmer af bestyre
lsen for et selskab, en 

forening, en
v., der udelukkende va

retager opgaver, som k
 mmunen ikke selv kan

 løse, såfremt kommun
en har en

i den virksomhed, der u
døves af selskabet, for

eningen, fonden m.v. K
ommunalbestyrelsen m

å ikke

et flertal af medlemmer
ne i en sådan bestyrels

e.

Et medlem af bestyrels
en for et selskab, en fo

rening, en 0nd m.v., de
r er udpeget i medfør a

f stk. l, er
dergivet kommunalbes

tyrelsens beslutninger 
ved udøvelsen af hverv

et, for så vidt angår var
etagelsen at'

r, som kommunen ikke
 selv kan løse, eller i de

t omfang dette i øvrigt f
ølger af den lovgivning

, der gæl-
vedkommende selskab

, forening, fond m.v. Et
 medlem af bestyrelsen

 for et selskab, en foren
ing, en

.v., der er udpeget i me
dfør af stk. 2. er 'kke un

dergivet k mmunalbest
yrelsens beslutninger v

ed udøvel-
hvervet." Af forarbejderne til bes

temmelsen (Folketings
tidende l99+95 tillæg A

 sp. 2068 ff.) fremgår b
l.a. føl-

gende: Stk. 2. K fond m. interesse udpege Stk. 3. ikke un opgave der for fond m sen af u.: man. _ ow u



'I Til stk. 3 For et bestyrelsesmedl
em, der er udpeget i m

edfør af bestemmelsen
 i § 68 a, Stk. er udgan

gspunktet, at besty-
relsesmedlemmer ikke

 er underlagt kommuna
lbestyrelsens beslutnin

ger ved udøvelsen af h
vervet. Dette ud-

gangspunkt fraviges do
g for så vidt angår besl

utninger. der alene ved
rører varetagelsen af o

pgaver, som kom-
munen selv kan løse. K

ommunalbestyrelsens 
adgang til at udøve ins

truktionsbelbjelser over
 et medlem af be-

styrelsen for et selskab
, en foreningen eller en

 fond m.v. gælder såled
es ikke ved beslutninge

r om blandede
spørgsmål. altså spørg

smål der tillige angår v
aretagelsen af opgaver

, kommunen ikke selv v
ille kunne løse.

Som eksempler kan næ
vnes beslutninger om s

elskabets, foreningens
 eller fondens personal

e- og regnskabstbr-
hold. Det kan endvider

e følge af den lovgivnin
g, der gælder for selska

bet, foreningen, fonden
 m.v., at en kom-

munalbestyrelses adga
ng til at udøve instrukti

onsbeføjelser er yderlig
ere begrænset. Der er 

intet til hinder for,
at kommunalbestyrelse

n fraskriver sig en eller
 bestående adgang til a

t udøve instruktionsbet
bjelser i forhold til

et bestyrelsesmedlem. Et bestyrelsesmedlem,
 der er udpeget i medfø

r af be temmelsen i § 6
8 a, stk. 2, er 'klte unde

rlagt kommunalbe-
styrelsens beslutninger

 ved udøvelsen af hver
vet. Dette betyder, at k

ommunalbestyrelsen ik
ke har instruktions-

beføjelser over et medl
em af bestyrelsen for e

t selskab, en forening e
ller en fond m.v., som u

delukkende vare-
tager opgaver, som kom

munen ikke selv kan lø
se.

Bestyrelsesmedlemme
ts selvstændige status 

i forhold til kommunalb
estyrelsen indebærer i 

de tilfælde, hvor den

pågældende tillige er k
ommunalbestyrelsesm

edlem, at medlemmet s
om udgangspunkt vil væ

re inhabilt ved
kommunalbestyrelsens

 behandling af sager, h
vori selskabet, forening

en, fonden m.v. har en
 særlig interesse, jf.

forvaltnmgslovens § 3,
 tk. l nr. 3.

S tide almindelige mær
knin_ r ar dlem dp ' 0m

m l styrelse
i dfrf§68a,tlt.10g2 e am

me th 1 omd rn m fbet 
e n. f'

Bestyrelsesmedlemme
r, der er udpeget af kom

munalbestyrelsen efter
 § 68 a i lov m kommun

em

tyrelse aretager ikke-ko
mmunale hverv og kan

 således ikke modtage 
ederlæggelse fter s

§ 16 ell r_ 16 o varet ed
er _ ilo

_relse regi er b 'kk r 'id
 se

Der er som nævnt i de 
almindelige bemærknin

ger ikke tale om et kom
munalt hverv. Medlemm

er af kommunal-
bestyrelsen vil derfor ik

ke være pligtige eñer lo
vens § 17, stk. 5. til at l

ade sig udpege efter be
stemmelserne til

en bestyrelse for et sel
skab m.v.

Eñer § 16 a, stk. l, kan 
der alene udbetales diæ

ter m.v. til personer. de
r varetager kommunale

 hverv. og der kan
sáledes ikke udbetales

 diæter m.v. til medlem
mer af de her omhandl

ede bestyrelser.

Det er eñer bestemmel
serne en betingelse for

. at en kommunalbesty
relse kan udpege medl

emmer af bestyrelsen

for et selskab, en foren
ing, en fond m.v., at ko

mmunen har en interes
se i den virksomhed. d

er udøves af selska-
bet, foreningen, fonden

 m.v. En sådan interess
e vil typisk foreligge, nå

r selskabet, foreningen
, fonden m.v.

blandt sine opgaver tæ
ller opgaver, som komm

unen selv kunne have 
løst. Det kan dog ikke u

delukkes. at en
kommune kan have en

 interesse i den virk øm
hed, der udøves af et s

elskab, en forening, en
 fond m.v.. selv l

tilfælde, hvor selskabet
, foreningen, fonden m

.v. udelukkende vareta
ger ikke-kommunale op

gaver.

0 es s , v , v e tyrel- seslovens _ e § a f r ag
elsen af hvervet. V lags

bestemmelseme v om 
kommu-

nemes stv 1 ler dert r 1
 e spø gsmålet om, hvo

rv ten kommunalbestyr
el kan tillægge de

, der er u eget at en k u
na be

eøvdge edle mera s yr 
lse

ze h et bestyrelsesme ret ig eder og pl'g1er, o.: Ø85 5m a m



Le. aoå pågældende bestyrelse
smedlemmer ydelser i 

form af tegning af en b
estyrelsesansvarsforsik

ring for de
pågældende. Spørgsmålet er heller i

kke reguleret af § 68 a 
i lov om kommunernes

 styrelse, hvorfor det be
ror på

almindelige kommunalr
etlige grundsætninger o

m kommuners opgavev
aretagelse.

Spørgsmålet er herefte
r, om den kommunale i

nteresse, som i medfør
 af§ 68 a i lov om komm

unernes
styrelse kan begrunde,

 at en kommunalbestyr
else kan udpege et bes

tyrelsesmedlem, også 
kan begrun-

de, at kommunen eñer
 de nævnte kommunalr

etlige grundsætninger k
an tegne en bestyrelse

sansvars-
forsikring for det pågæ

ldende bestyrelsesmed
lem.

En kommunes adgang
 til uden lovhjemmel at 

gennemføre foranstaltn
inger antages efter såd

anne

kommunalretlige grund
sætninger bl.a. at være

 begrænset af, hvad de
r traditionelt er betegne

t som et
almennyttekriterium. D

ette kriterium indebære
r, at en kommune som 

udgangspunkt kun kan
 gennem-

føre foranstaltninger, d
er kommer en bredere 

kreds af kommunens b
orgere til gode.

Dette udgangspunkt in
debærer, at en kommu

ne normalt ikke uden lo
vhjemmel kan gennem

føre foran-
staltninger, som udeluk

kende eller i det væsen
tligste er motiveret i va

retagelse af individuelle
 interes-

ser hos enkeltpersoner
. Kommuner kan på de

n baggrund som udgan
gspunkt ikke uden hjem

mel i den
skrevne lovgivning yde

 støtte til enkeltpersone
r, der udelukkende elle

r i det væsentligste er m
otiveret i

varetagelsen af de påg
ældende enkeltpersone

rs individuelle interesse
r.

Der henvises herved b
l.a. til Jens Garde og Jø

rgen Mathiassen, Kom
munalret, 1991, side 21

, 30 og 40,
Hans Gammeltoft-Hans

en mil., Forvaltningsret
, 1994, side 442 og 445

 ff., og Erik Harder, Dan
sk

Kommunalforvaltning H
 Opgaver, 1987, side 6

8 ff. og 118 ff., men do
g noget anderledes Mo

gens
Heide-Jørgensen, Den

 kommunale interesse,
 1993, side 285 ff., isæ

r side 317 f.

Det omtalte almennytte
kriterium er imidlertid ik

ke udtryk for en særlig 
præcis afgrænsning af 

kom-

muners kompetence, o
g kriteriet giver derfor ik

ke et klart grundlag for 
at udtale, om kommune

r lovligt
kan tegne en bestyrels

esansvarsforsikring, de
r (også) omfatter besty

relsesmedlemmer, der 
er udpeget i

medfør af § 68 a i lov o
m kommunernes styrel

se. Kriteriet kan dog m
edvirke til en afgrænsn

ing af,
hvilke kommunale hens

yn der i en samlet afve
jning af interesser kan 

begrunde, at en komm
une lovligt

kan tegne en sådan for
sikring.

En kommunes interess
e i at kunne tegne en b

estyrelsesansvarsforsik
ring, der (også) dække

r bestyrel-
sesmedlemmer, som e

r udpeget i medfør af §
 68 a i lov om kommun

ernes styrelse, vil kunn
e være

begrundet i t hen n til a
t undgå at komme i en 

situation, hvor ingen kv
alificerede personer - p

å
grund f oen for tpådrag

e lge betydeligt rstatnin
gsans ar- 'l påtage sig 

et bestyrelseshverv,

som im ør f § ' en k mm
unale rel e lo dpege en

 person til, ll r g ne-
r t ' n til u ud ege st ific 

ede p r ' danne hverv.

Hertil kommer, at en ad
gang for en kommune 

til at tegne en bestyrels
esansvarsforsikring for

 bestyrel-

sesmedlemmer, som k
ommunalbestyrelsen h

ar udpeget i medfør af§
 68 a i lov om kommun

emes sty-
else il ha n nær ammen

hæng med sel e udpeg
ningen f be lsesmedlem

met, og at den de

h op år, n ges t d t e sy a risik a s' t e v v1 kommunen edf a 68 ax
d 0 sty s s vkanu

el lhö synet k nne p de
 bed kval' er ersone nl 

så

r ,v ve e s v a styre se, medlemmet erved n
 måa ta_ a være af bes

ke en omfang



Der må efter ministerie
ts opfattelse i en samle

t afvejning imidlertid og
så lægges vægt på, at 

den
kommunale interesse, 

som en kommune kan 
have i den virksomhed

, der udøves af et selsk
ab. en for-

ening eller en fond m.v
. - og som i medfør af §

 68 a i lov om kommun
ernes styrelse kan beg

runde, at
kommunalbestyrelsen 

kan udpege et eller fler
e medlemmer af bestyr

elsen for det pågælden
de selskab,

forening eller fond - eñ
er § 68 a eller de ovenn

ævnte kommunalretlige
 grundsætninger ikke ti

llige kan
begrunde, at kommune

n på anden måde enga
gerer sig i det pågælde

nde selskab, den pågæ
ldende for-

ening eller fond m.v. D
ette skyldes, at kommu

nen herved ville blive e
ngageret i varetagelsen

 af opga-
ver, som kommunen ik

ke selv lovligt ville kunn
e varetage.

Der må endvidere indg
åi afvejningen, at § 68 

a i lov kommunernes s
tyrelse alene giver kom

muner

adgang til tilgodese de
n interesse, som en ko

mmune kan have i den
 virksomhed, der udøve

s af et sel-
skab, en forening eller 

en fond m.v., ved at for
etage en udpegning af 

et eller flere af medlem
merne af

bestyrelsen for det påg
ældende selskab, den 

pågældende forening e
ller fond m.v. Denne ud

pegnings-
adgang er endvidere b

egrænset således, at k
ommunalbestyrelsen ik

ke må udpege et flertal
 af med-

lemmerne af en sådan 
bestyrelse. Det eller de

 pågældende bestyrels
esmedlemmer er endvi

dere - bort-
set fra de tilfælde, hvor

 kommunalbestyrelsen
 lovligt udøver en instru

ktionsbeføjelse over fo
r besty-

relsesmedlemmet - ikk
e forpligtet til at varetag

e kommunens interess
e i selskabets, forening

ens eller
fondens virksomhed. D

et eller de pågældende
 bestyrelsesmedlemme

r har således - med de
n nævnte

undtagelse - de sarmne
 rettigheder og pligter s

om de øvrige bestyrels
esmedlemmer.

Dette indebærer eñer I
ndenrigsministeriets op

fattelse, at § 68 a, stk. 
3, i lov om kommunern

es styrelse
også er til hinder for, at

 en kommune indgår en
 añale med et bestyrels

esmedlem, som er udp
eget i

medfør af § 68 a, stk. l 
eller 2, om, at bestyrels

esmedlemmer forpligte
r sig til i sit hverv at var

etage
kommunens interesse 

i det pågældende selsk
ab, den pågældende fo

rening eller fond m.v., e
ventuelt i

overensstemmelse me
d kommunalbestyrelse

ns nærmere beslutning
er herom.

Det fremgår endvidere 
af forarbejderne til § 68

 a i lov om kommunern
es styrelse, at kommun

en ikke
kan udbetale diæter m.

v. til medlemmer af de 
i bestemmelsen omhan

dlede bestyrelser, jf. de
t oven for

citerede herom. Det be
mærkes herved, at den

 lov, hvorved § 68 a ble
v indføjet i lov om komm

unernes
styrelse, også indehold

t de oven for citerede b
estemmelser i §§ 16 og

 16 a i lov om kommun
ernes

styrelse om vederlag m
.v. for varetagelsen af k

ommunale hverv.

Hertil kommer, at en ko
mmune ikke lovligt vil k

unne påtage sig at hæf
te for betaling af erstatn

ing,
som et bestyrelsesmed

lem, der er udpeget af 
kommunalbestyrelsen 

i medfør af § 68 a i den
 kommu-

nale styrelseslov, i den
ne egenskab pådrager

 sig.

Uanset de ovennævnte
 forhold, som i en saml

et afvejning kan tale im
od, at en kommunalbes

tyrelse
lovligt kan tegne en be

styrelsesansvarsforsikr
ing, der (også) dækker

 bestyrelsesmedlemme
r, som er

udpeget efter § 68 a i lo
v om kommunernes sty

relse, er der - henset ti
l den ovenfor anførte in

teresse,
som en kommunalbest

yrelse kan have i at kun
ne tegne en sådan fors

ikring - efter Indenrigsm
inisteriets

opfattelse ikke tilstrækk
eligt grundlag for at ant

age, at en kommunalbe
styrelse må anses for a

t være
afskåret fra at tegne en

 sådan forsikring, der h
ar en nær sanunenhæn

g med selve udpegning
en af de

pågældende bestyrelse
smedlemmer, forudsat 

at den ydelse, medlem
met herved opnår, er a

f beskedent
omfang.



Det er på den baggrun
d sammenfattende Inde

nrigsministeriets opfatt
else, at en kommunalb

estyrelse
som følge af den komm

unale interesse, der er 
knyttet til udpegningen

 af et bestyrelsesmedle
m i med-

før af § 68 a i lov om ko
mmunernes styrelse, lo

vligt kan tegne en best
yrelsesansvarsforsikrin

g, der
(også) dækker sâdarm

e bestyrelsesmedlemm
er.
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