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Henvendelse om børn og unge-udvalgs sammensætning og vederlæggelse
UDDRAG AF MINISTERIETS SVAR
1. Københavns Kommune har ved brev af 9. april 2021 (j.nr. 2019-0036312) til Indenrigs- og Boligministeriet anmodet ministeriet om at overveje at give mulighed for tre
næstformænd i kommunens børn og unge-udvalg.
Københavns Kommune har videre anmodet ministeriet om at overveje muligheden for
at forhøje vederlaget til næstformanden. Endelig har kommunen stillet et spørgsmål
til vederlæggelse af stedfortrædere i børn og unge-udvalget.
2. […]
3. […]
4. Københavns Kommune har endelig anmodet ministeriet om at bekræfte, at vederlagsbekendtgørelsens § 9 om vederlæggelse af stedfortrædere i børn og unge-udvalg
skal forstås således, at stedfortræderens vederlag udregnes forholdsmæssigt af vederlaget til formanden og næstformanden.
Indenrigs- og Boligministeriet kan i den anledning generelt oplyse følgende:
Efter vederlagsbekendtgørelsens § 9 fastsættes vederlaget til stedfortrædere i børn og
unge-udvalget således:
»§ 9. Til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der som stedfortrædere indkaldes til at møde i børn
og unge-udvalget, jf. § 19, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område,
ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er
medlem af udvalget. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at vederlæggelsen efter 1. pkt. pr.
mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen i § 4, stk. 2, 1. pkt.«

Beregningsgrundlaget for det forholdsmæssige vederlag, som skal ydes til stedfortræderen, vil som udgangspunkt være det vederlag, der tilkommer det medlem, som stedfortræderen indtræder for i børn og unge-udvalget.
Efter § 19, stk. 1 og 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
vælges og udpeges der for hvert medlem en stedfortræder. Bestemmelserne lyder således:
»§ 19. Børn og unge-udvalget består af

1) 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer,
2) 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og
3) 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset for en periode,
som svarer til den kommunale valgperiode.
Stk. 2. Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der
indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. «

Efter § 20, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område vælger børn og unge-udvalget selv vælger sin formand og næstformand blandt de kommunalt udpegede medlemmer. Bestemmelsen lyder således:
»Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er
valgt af kommunalbestyrelsen. «

De anførte regler indebærer, at stedfortræderen for hvert af de to medlemmer af kommunalbestyrelsen, der sidder i udvalget, enten indtræder i stedet for formanden eller
næstformanden for børn og unge-udvalget.
Det følger af vederlagsbekendtgørelsens § 10, at der gælder særlige regler for modtagelse af funktionsvederlag som formand for et udvalg:
»§ 10. Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er
konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode.
Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder. I kommuner, der har en
styreform med delt administrativ ledelse, jf. § 64 a i lov om kommunernes styrelse, ydes vederlag for at fungere som formand for et stående udvalg efter § 19.«

Efter denne bestemmelse er det således en forudsætning for, at et udvalgsmedlem,
herunder en næstformand, kan modtage funktionsvederlag som formand, at den pågældende er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger.
Det er på den baggrund Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse, at følgende må
gælde for vederlæggelsen af en stedfortræder i børn og unge-udvalget:
1) Hvis en stedfortræder indtræder i næstformandens sted på grund af dennes forfald,
skal stedfortræderens forholdsmæssige vederlag beregnes på grundlag af næstformandens vederlag.
2) Det er videre ministeriets opfattelse, at hvis en stedfortræder indtræder i udvalget
på grund af formandens forfald, er det næstformanden, der indtræder i formandens
rolle, indtil udvalget har konstitueret sig, og stedfortræderen indtræder dermed i næstformandens rolle. Stedfortræderens forholdsmæssige vederlag skal således i en sådan
situation, indtil udvalget har konstitueret sig, beregnes på grundlag af næstformandens vederlag.
Det bemærkes, at næstformanden eller stedfortræderen for formanden kun kan modtage funktionsvederlag som formand, hvis udvalget konstituerer den pågældende i formandshvervet i en periode på mindst 2 uger, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 10, 1. pkt.
3) Det er endelig ministeriets opfattelse, at i tilfælde, hvor begge stedfortrædere indtræder på grund af forfald fra næstformanden og formanden, indtræder den enkelte
stedfortræder i det respektive ordinære medlems rolle, som stedfortræderen træder i
stedet for i børn og unge-udvalget.
Det må efter ministeriets opfattelse også i et sådan tilfælde være en betingelse for at
modtage funktionsvederlag som formand, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 10, at stedfortræderen konstitueres i rollen i en periode på mindst 2 uger. Hvis en stedfortræder
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ikke konstitueres i formandens rolle, eller indtil udvalget har konstitueret sig, vil stedfortræderen modtage udvalgsvederlag svarende til næstformandens vederlag forholdsmæssigt for den periode, den pågældende er stedfortræder i udvalget.

Med venlig hilsen
Mette Kryger Gram
Kontorchef
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