
w I brev af 30. april 1996 
anmodede Naturgas M

idt-Nord I/S om Indenri
gsministeriets godkend

else af ændrede
regler i vedtægterne om

 vederlæggelse af inter
essentskabets bestyrel

se. Ændringeme, der v
ar vedtaget af Na-

turgas Midt-Nord I/S' re
præsentantskab på et m

øde den 26. april 1996
, indebar bl.a., at der b

lev tillagt besty-
relsens næstformand e

t vederlag på 50 pct. af
 formandens vederlag, 

og at de øvrige bestyre
lsesmedlemmer

hver blev tillagt et vede
rlag på 25 pct. af forma

ndens vederlag.

I brev af 25. februar 19
97 godkendte Indenrigs

ministeriet , dils at der 
blev tillagt bestyrelsens

 medlemmer et
fast vederlag på 15 pct

. af formandsvederlage
t, gås at næstformande

n fik et vederlag på 40 
pct. af formandens

vederlag. I brev af 7. august 1997
 har Naturgas Midt-Nor

d I/S anmodet om en p
ræcisering af Indenrigs

ministeriets be-
grundelse for ikke fuldt

 ud at kunne godkende
 vedtægternes bestemm

elser om vederlag til in
teressentskabets

bestyrelse. Videre har Naturgas M
idt-Nord I/S ved brev a

f 15. januar 1998 anmo
det Indenrigsministerie

t om at revurdere
den ved brev af 25. jan

uar 1997 meddelte god
kendelse af vedtægtern

es bestemmelser om v
ederlæggelse, såle-

des at de bringes i ove
rensstemmelse med re

præsentantskabets ved
tagelse.

I den anledning skal In
denrigsministeriet med

dele følgende:

De principper, som er k
ommet til udtryk i Inden

rigsministeriets cirkulæ
reskrivelse af 4. marts 

1981 om ve-
derlæggelsen af hverv 

som medlem af bestyre
lsen for selskaber, som

 helt eller delvist er i off
entligt eje, ñnder

som nævnt i ministerie
ts brev af l 1. juli 1996 

fortsat anvendelse.

Som det fremgår af cirk
ulæreskrivelsen, er udg

angspunktet, at der kan
 vederlægges eñer § 1

6 - nu § l6 a - i
den kommunale styrels

eslov, det vil sige med 
udbetaling af mødediæ

ter.

I de tilfælde, hvor forbe
redelsen til møderne gå

r ud over, hvad der nor
malt kan forventes, elle

r hvor der fore-

ligger en betydelig arbe
jdsindsats, der ikke dire

kte er knyttet til rnødev
irksomhed, f.eks. forbe

redelsesarbejde,
deltagelse i drøftelser, 

forhandlinger, besigtige
lser o.lign. kan en fast 

vederlagsordning være
 berettiget. Det vil

ofte være fonnanden e
ller næstformanden, de

r har en sådan merbela
stning, som ikke er kny

ttet til egentlig
mødetid. Det er i forhold til meni

ge bestyrelsesmedlem
mer yderst sjældent, at

 Indenrigsministeriet ha
r fraveget ud-

gangspunktet om, at ve
derlæggelse skal ske v

ed mødediæter.

Dette er udelukkende s
ket i de tilfælde, hvor In

denrigsministeriet eñer
 en samlet vurdering af

 oplysningerne
om den arbejdsindsats

, herunder det timeforb
rug ud over rnødedelta

gelsen, som er forbund
et med bestyrel-

seshvervet, og en vurd
ering af selskabets kar

akter har fundet, at det
 påhviler bestyrelsesme

dlemmerne at yde
en betydelig arbejdsind

sats, der ikke direkte e
r knyttet til mødevirkso

mhed, og ydermere at 
selskabet har en
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sådan karakter og stør
relse, at der er knyttet e

t ganske særligt ansva
r til hvervet som bestyr

elsesmedlem.

Indenrigsministeriet ha
r vurderet, at dette gør 

sig gældende for besty
relsesmedlemmerne i N

aturgas Midt-Nord
l/S. Dette er baggrunden fo

r, at Indenrigsministerie
t har kunnet tiltræde, a

t der gives mulighed fo
r at aflønne næst-

fonnanden og de menig
e bestyrelsesmedlemm

er med et fast vederlag
.

Sådanne særlige vede
rlag fastsættes på grun

dlag af en opgørelse ov
er den tid, der anvende

s eller forventes
anvendt. Vederlaget be

regnes sædvanligvis ud
 fra den timeløn, som e

t folketingsmedlem opp
ebærer - for tiden

ca. 185 kr. i timen - me
dmindre der er særlige

 holdepunkter for noge
t andet.

Indenrigsministeriet vil 
dog ild(e kunne godken

de vederlag, der gansk
e betragteligt overstige

r de vederlag,
Indenrigsministeriet hid

til har godkendt, og som
 ligger over det niveau,

 som i øvrigt er gælden
de inden for det

offentlige for varetagels
en af sådanne hverv.

Indenrigsministeriet ka
n på denne baggrund f

ortsat ikke godkende, a
t vederlaget til næstform

anden i Naturgas
Midt-Nord I/S overstige

r 40 pct. af formandens
 vederlag, eller at et be

styrelsesmedlem veder
lag overstiger 15

pct. af formandens ved
erlag. For næstformand

en svarer dette til ca. 5
2.000 kr. og ca. 280 ar

bejdstimer årligt,
mens det for et bestyre

lsesmedlem svarer til c
a. 19.500 kr. og ca. 105

 arbejdstimer.

Kopi af dette brev i dag
 sendt til Tilsynsrådene

 for Ringkjøbing, Viborg
, Århus og Nordjyllands

 Amter.
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