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Indenrigsministeriet bar i dag skrevet følgende til Storstrøms Trafikselskab, Torvet 7, 4800 Nykøbing 
Falster: 

"I brev af 11. august 1998 anmodede Storstrøms Trafikselskab om Indenrigsministeriets stillingtagen 
til repræsentantskabet for Storstrøms Trafikselskabs beslutning om bl.a. at ændre selskabets vedtægter 
således, at der fastsættes et fast vederlag på 100.000 kr. årligt til formanden for repræsentantskabet og 
bestyrelsen. 

I brev af 18. september 1998 meddelte Indenrigsministeriet, at ministeriet ikke på det foreliggende 
grundlag kunne tage stilling til den ønskede vederlæggelse af formanden for repræsentantskabet og 
bestyrelsen i Storstrøms Trafikselskab, idet ministeriet ikke med Storstrøms Trafikselskabs brev af 
11. august 1998 havde modtaget oplysning om den arbejdsindsats, herunder det timeforbrug, som er 
forbundet med hvervet som formand. Indenrigsministeriet anmodede derfor Storstrøms Trafikselskab 
om nærmere oplysninger. 

I brev af 3. december 1998 til Indenrigsministeriet har Storstrøms Trafikselskab fremsendt nærmere 
oplysninger til brug for ministeriets vurdering af vederlæggelsen. 

Det fremgår heraf, at selskabet vurderer, at formanden for repræsentantskabet og bestyrelsen vil bruge 
i omegnen af godt 400 timer om året. Det lægges efter beskrivelsen til grund, at dette tidsforbrug lig
ger ud over egentlige bestyrelsesmøder. 

De 400 timer fordeler sig på forberedelse til 12 bestyrelsesmøder om året, mødevirksomhed, navnlig i 
forhold til kommunerne, repræsentation, seminarer og konferencer samt interne møder, der afholdes 
som led i varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af selskabet. 

Storstrøms Trafikselskab har i den forbindelse blandt andet henvist til, at bestyrelsesformandens op
gaver i forhold til selskabets forvaltning kan sammenlignes med en borgmesters. Storstrøms Trafik
selskab har endvidere anført, at arbejdsbyrden skønnes at svare til arbejdsbyrden for en formand for et 
stående udvalg i en amtskommune. Storstrøms Trafikselskab har endelig anført, at selskabets omsæt
ning er 240 millioner kroner om året, hvilket efter selskabets opfattelse tillige taler for, at formanden 
for bestyrelsen og repræsentantskabet vederlægges, som det er besluttet. 
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Som oplyst i Indenrigsministeriets brev af 18. september 1998 har ministeriet ved cirkulæreskrivelse 
af 4. marts 1981 fastsat retningslinjer for vederlæggelsen af hverv som medlem af bestyrelsen for sel
skaber, som helt eller delvist er i offentligt eje. De principper, som er kommet til udtryk i cirkulære
slcrivelsen, finder fortsat anvendelse. 

Det fremgår heraf, at det i de tilfælde, hvor forberedelsen til møderne går ud over, hvad der normalt 
kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mø
devirksomhed, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser o.lign., 
kan være berettiget med en fast vederlagsordning. Det vil ofte være formanden eller næstformanden, 
der har en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødetid. 

Det fremgår videre, at sådanne særlige vederlag fastsættes på grundlag af en opgørelse over den tid, 
der anvendes eller forventes anvendt. Vederlaget beregnes sædvanligvis ud fra den timeløn, som et 
folketingsmedlem oppebærer- for tiden 193,25 kr. i timen - medmindre hvervets karakter taler for, at 
der tages udgangspunkt i en højere lønramme. 

Indenrigsministeriet finder efter opgørelsen af tidsforbruget, at der er en væsentlig arbejdsbyrde ud 
over deltagelse i bestyrelses- og repræsentantskabsmøder forbundet med hvervet som formand for 
bestyrelsen og repræsentantskabet for Storstrøms Trafikselskab. 

Indenrigsministeriet godkender derfor, at Storstrøms Trafikselskab i selskabets vedtægter indføjer en 
bestemmelse, hvorved der fastsættes et fast vederlag til formanden for repræsentantskabet og besty
relsen, såfremt denne ikke samtidig er formand for amtsrådet. 

Vedrørende beregningen af det faste v.ederlag finder ministeriet, at beregningen skal ske med ud
gangspunkt i princippet fra cirkulæreskrivelsen af 4. marts 1981. Vederlaget beregnes således ud fra 
den timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer - for tiden 193,25 kr. i timen. 

Indenrigsministeriet kan herefter godkende et fast vederlag på 80.000 kr. årligt til formanden for be
styrelsen og repræsentantskabet af Storstrøms Trafikselskab. 

Såfremt vedtægterne genoptrykkes, skal Indenrigsministeriet anmode om at modtage to eksemplarer. 

Der henvises til j.nr. 1998-111/0004. 

Kopi af dette brev er sendt til Trafikministeriet." 

Hvilket herved meddeles. 

Der henvises til j.nr. 1998/1361-11. 

Med venlig hilsen 




