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Sagsbehandler Anne Birgitte Hassing fra Statsforvaltningen Hovedstaden (tlf. 72 56 74 61) har på

DEPSLJ baggrund af en henvendelse fra Fredensborg Kommune rettet henvendelse den 21.
november 2012 og spurgt, om man kan få betalt udgifterne til tv-licens i medfør af

Koordineret med kommunestyrelseslovens § 16, stk. 11.

Sagsnr. Følgende fremgår af kommunestyrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt.:

2013-04034
Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at godtgøre andre udgifter, som er forbundet

Doknr. med kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de i stk. I nævnte møder mv., eller
42801 beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed.”

04-02-2013 Følgende fremgår af vederlagsvejledningen pkt. 4.1.2. Anden godtgørelse:

“Kommunalbestyrelsen kan f.eks. beslutte at godtgøre udgifter til telefon, telefax, internetad
gang, avishold mv. eller beslutte at stille lokaler eller pc til rådighed. Ministeriet har i en konkret
sag meddelt, at betaling for et kommunalbestyrelsesmedlems behandling for alkoholmisbrug
ikke er omfattet af § 16, stk. 11, da støtten ikke findes at have en sådan nær sammenhæng
med udførelsen af de aktiviteter, som den pågældende varetager i sin egenskab af kommunal-
bestyrelsesmedlem, som må kræves for at yde støtte i medfør bestemmelsen. Tilsvarende har
ministeriet udtalt, at bestemmelsen ikke giver hjemmel til, at en kommune afholder udgifter til
betaling af forsikringspræmien for en sundhedsforsikring for kommunalbestyrelsesmedlemmer
ne, der dækker udgifter til operationer.”

( Det fremgår af Lov om kommunernes styrelse med kommentarer DJ0F 2010, s. 169,
note 25 vedrørende bestemmelsen i KSL § 16, stk. 11,2. pkt., at udgifterne skal være
tilknyttet det kommunale hverv i modsætning til f.eks. private og partipolitiske forhold.
Det fremgår videre, at støtten således skal have nær sammenhæng med udførelsen
af de aktiviteter, som den pågældende varetager i sin egenskab af kommunalbestyrel
sesmedlem.

Det er ifølge loven ikke obligatorisk at godtgøre andre udgifter end dem, der er opreg
net i § 16, stk. 10. Endvidere er det ikke i stk. 11 fastsat, hvilken type af udgifter, der
kan være tale om, og opregningen i bla. vejledningen er ifølge ordlyden heraf alene
eksempler. Det eneste krav, der således stilles for at kunne godtgøre andre udgifter
er, at de er forbundet med kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de i stk.
i nævnte møder mv. — dvs, har nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter,
som den pågældende varetager i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem.

Følgende fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 434 af 6. maj 2011 om licens:

“Efter radio- og tjernsynslovens § 69 skal der betales medielicens for apparater, som kan mod
tage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, og radiolicens



for apparater, som alene kan modtage og gengive radioprogrammer, der er udsendt til almen
heden. Radiolicens og medielicens kaldes herefter som en fællesbetegnelse licens. Licens
opkræves af DR, DR Licens.
Stk. 2. Ved apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er
udsendt til almenheden, forstås
1) tv-modtagere eller tilsvarende billedfremvisere,
2) pc’er eller tilsvarende enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller -

tjenester, såfremt der samtidig via apparatet er adgang til internet, eller andet netværk, med en
downloadhastighed på 256 Kbitls eller derover,
3) pc’er med modtageenheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester via
radiobølger eller netværk (tv-tunere), eller
4) andre enheder, der trådløst kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er
udsendt til almenheden, herunder feks. PDA’er, mobiltelefoner med internetadgang mm.”

Følgende fremgår af samme bekendtgørelses § 9:

“ 9. Licens betales for husstande til dækning at besiddelse at licenspligtige apparater i:
1) bolig(er),
2) fritidsbolig(er),
3) biler, og
4) både.
Stk. 2. Desuden dækker licensen besiddelse af alle bærbare apparater og egne apparater
medbragt udenfor hjemmet, medmindre indehaveren/brugeren har folkeregisteradresse på
stedet og er fyldt 18 år.
Stk. 3. En husstand omfatter i denne bekendtgørelse licensbetaleren, hans/hendes samlevende
ægtefælle eller samlever i ægteskabslignende forhold og deres hjemmeboende børn, såfremt
disse er tilmeldt Folkeregisteret på samme adresse.”

En husstands medielicens dækker således aNe de Iicenspligtige apparater; også dem
der er i bilen, sommerhuset eller en båd, og alle over 18 år, som har et eller flere Ii
censpligtige apparater, skal være dækket af en licens. Det gælder uanset hvor meget
man bruger apparatet, hvilke kanaler man ser og hører, og hvilke websteder man be
søger.

På baggrund af ovenstående kriterier i licensbekendtgørelsen vurderes det, at betalin
gen af licens ikke har en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som den
pågældende varetager i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem, idet man be
taler for licenspligtige apparater i sin hustand og ikke for hvad disse benyttes til. Hertil
kommer, at det ikke vurderes at være en forudsætning for at varetage hvervet som
kommunalbestyrelsesmedlem, at den pågældende kan modtage og se ty
prog rammer, f.eks. på den regionale tv-kanal.

Det indstilles på ovennævnte baggrund, at Statsforvaltningen Hovedstaden meddeles,
at man ikke kan få betalt udgifterne til tv-licens i medfør af kommunestyrelseslovens §
16, stk. 11.

Forvaltningsjura, den 18. januar 2013
/SLJ

Godkendt med en enkelt tilføjelse. I CEK d. 4. februar 2013

Godkendt / HBT d. 4. februar 2013
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