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Sagsnr. Svar på Statsforvaltningens spørgsmål om fastsættelse afvederlag i styrelses
2014 - 6573 vedtægten

Statsforvaltningen har ved e-mail af 30. januar 2014 spurgt økonomi- og Indenrigsmi
nisteriet om, hvorvidt kommunalbestyrelsen i sin styrelsesvedtægt lovligt må medtage

Dato bestemmelser om vederlag uden for de tilfælde, der er omhandlet i vederlagsbekendt
20-05-2014 gørelsens1 § 7, stk. 2. Efter vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, skal kommunalbe

styrelsen optage visse bestemmelser om vederlag i styrelsesvedtægten..

Det er oplyst, at Statsforvaltningen i forbindelse med deres gennemgang af de styrel
sesvedtægter, som de modtager fra kommunerne til orientering, er blevet opmærksom
på, at en del kommuner medtager bestemmelser i deres styrelsesvedtægter om ve
derlagsbeslutninger, som der ikke efter bekendtgørelsen stilles krav om skal fastsæt
tes i styrelsesvedtægten. Det drejer sig fx om størrelsen af vederlaget til viceborgme
steren, størrelsen af vederlaget for menigt medlemskab af udvalg samt for enkelte
kommuners vedkommende også om det faste vederlag.

økonomi- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at ministeriet ikke anser det for at være i
strid med kommunestyrelseslovens2 og vederlagsbekendtgørelsens regler om veder
lag, at kommuner medtager bestemmelser i deres styrelsesvedtægter om vederlags
beslutninger, da reglerne om vederlag ikke er udtømmende i deres regulering af pro
ceskrav.

Det bemærkes dog, at det forhold, at vederlagsreglerne indeholder en udtømmende
regulering af indholdet at kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlæggelse, indebæ
rer, at det ikke er lovligt at vederlægge disse på anden måde end, hvad der følger at
vederlagsreglerne.

Endvidere ses sådanne regler i styrelsesvedtægten ikke at være i strid med kommu
nestyrelseslovens § 2, stk. 2, som forudsætter, at styrelsesvedtægten kun skal inde
holde “regler at mere generel og fast karakter vedrørende den overordnede styrelse af
kommunen”, da disse vederlag alle må siges at være at generel og fast karakter, fx i
modsætning til bestemmelser om § 17, stk. 4-udvalg.

Det bemærkes til slut, at ministeriet ligeledes ikke anser en ren gengivelse at veder
lagsreglerne, fx regulering at de faste vederlag, i styrelsesvedtægten for at være i strid
med lovgivningen.

Bekendtgørelse nr. 1537 af 13/0212013 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale
hverv
2 Lovbekendtgørelse nr. 186 af 19/02/2014 om kommunernes styrelse



Det bør dog af informative grunde oplyses ved henvisning, hvilken regel der gengives i
styrelsesvedtægten.

Med venlig hilsen
Liza Lund Højgaard Jensen
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