
I brev af 23. august 200
0 har Rovesta Miljø I/S

 klaget over Tilsynsråd
ene for Københavns, R

oskilde,
Storstrøms og Vestsjæ

llands Amters afgørelse
 af 17. april 2000, hvorv

ed disse tilsynsråd god
kendte

overenskomsten for Ro
vesta Miljø S bl.a. på v

ilkår af, at vederlaget ti
l formand og næstform

and for
interessentskabets bes

tyrelse nedsættes, og a
t de øvrige bestyrelses

medlemmer samt medl
emmerne af

forretnin gsudval get ik
ke tillægges fast veder

lag.

Rovesta Miljø I/S har i 
den forbindelse anmod

et om at få afklaret, hvo
rvidt det er selskabets 

repræ-
sentantskab eller tilsyn

srådene, der har komp
etence til at fastsætte v

ederlag til formandsska
b og besty-

relse. Rovesta Miljø I/S
 har i den forbindelse b

l.a. henvist til, at Komm
unernes Landsforening

 i et
brev af 4. juli 2000 har 

tilkendegivet, at der eft
er landsforeningens op

fattelse ikke er tilsu-æk
keligt

grundlag for tilsynsrâde
nes hensigtsmæssighe

dskontrol på dette punk
t.

Indenrigsministeriet ha
r nu afsluttet behandlin

gen af sagen.

Indenrigsministeriet ka
n stadfæste Tilsynsråd

ene for Københavns, R
oskilde, Vestsjællands 

og Stor-
strøms Amters afgørels

e for så vidt angår godk
endelsen af, at der give

s mulighed for at aflønn
e for-

manden og næstforma
nden for det kommuna

le fællesskabs bestyrel
se med et fast vederlag

.

Indenrigsministeriet ha
r dog foreløbigt alene f

undet at kunne godken
de et formandsvederlag

 på
85.000 kr. årligt (svaren

de til ca. 15 % af borgr
nestervederlaget i Næs

tved Kommune) gælde
nde for

perioden til og med 200
1.

Vedrørende vederlægg
else af næstformanden

 har Indenrigsministerie
t foreløbigt alene funde

t at kunne
godkende et fast veder

lag til næstformanden p
å 40 pct. af formanden

s vederlag, d.v.s. 34.00
0 kr. årligt

gældende for perioden
 til og med 2001.

Indenrigsministeriet ka
n desuden på det foreli

ggende grundlag tiltræ
de Tilsynsrådene for K

øben-
havns, Roskilde, Vests

jællands og Storstrøms
 Amtets afslag på godk

endelse af, at der gives
 mulighed

for at aflønne medlemm
er af forretningsudvalge

t og de menige medlem
mer af bestyrelsen med

 et fast
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Indenrigs ' 'steriet skal på denne baggrund medde e, at minister-ie kan tltræde ti synsrådenes god-
kendelse af overenskomsten for Rovesta Miljø I/S på vilkår af, at overenskomstens § 8, stk 8, erstat-

tes af en sålydende bestemmelse'

"Der ydes bestyrelsens medlemmer diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov Repræsentant-
skabet kan - med tilsynsmyndighedens godkendelse - beslutte, at bestyre sens formand og næstfor-

mand modtager et fast vederlag.”

Her følger en gennemgang af sagens bag d og en nærmere begrundelse for Indenrigsmimsteriets
afgørelse.Sa ens ba urund:Rovesta Miljø I/S er et kommunal fællesskab, jf. § 60 i 10v om kommunernes styre se Virksomheden

omfatter 59 kommuneri Københavns, Roskilde, Vestsjæl ands og Storstrøms Amter. Overenskomsten
for Rovesta Miljø I/S træder efter overenskomstens § 16 i kraft efter bestyrelsens beslutning senest

den 1.januar 2000.I henhold til overenskomstens § 2 skal Rovesta Mijø I/S for de de tagende kommuner kunne udføre
opgaver i medfør af miljølovgivningen, vandforsyningslovgivmngen og vandløbslovgivningen, her-

under udføre tilsyn, sagsbehandling og laboratorieopgaver samt yde supplerende service og rådgiv-
ning for de t1l yttede interessenter Endvidere skal Rovesta Miljø I/S kurme påtage sig opgaver for

andre offen lige myndigheder og private, i det omfang dette er foreneligt med reglerne om kommunal
opgavevaretagelse.I overenskomst for Rovesta Miljø I/S er i § 8, stk. 8, fastsat følgende bestemmelse om vederlæggelse:

"Bestyrelsens medlemmer oppebærer vederlag i.h.t. regler fastsat af Indenrigsministeriet. Repræsentantskabet

as lægger større sen af bestyrelsens vederlag.”

a onge af 22. november 1999 t1l overenskomst for Rovesta Miljø I/S er vederlagene indtil videre
fastsat således'o "vederlag ti fom1a den for Rovesta Miljø IIS udgør 25% af vederlag til borgmesteren i Næstved Kom-

mune [svarende t'l 42 996 kr.]

veder ag til næstformanden udgør 40% af formandens vederlag [svarende til 57.199 kr.]
o veder ag til med emmer af forretningsudvalget udgør 20% af formandens vederlag [svarende til 28.599 kr.]

c vederlag ti medlemmer af bestyrelsen udgør 10% af fonnandens vederlag [svarende til 14.300 kr.]"
I et udkast ti notat af 3. december 1999 er anført følgende om bestyrelsens opgaver og tidsforbrug:

"Bestyrelsens pgaver



Bestyrelsen er nedsat m
ed en fonnand, en næs

tfonnand samt et forret
ningsudvalg.

På formanden samt næ
stformanden påhviler d

er, udover de standard
opgaver der ligger i fon

nandskabet og
næstfonnandskabet for

 en bestyrelse, den sto
re opgave at sikre virks

omhedens profilering i 
forhold til en lang

række af virksomheden
s interessenter.

Interessenteme inklude
rer bl.a. ejerkredsen (k

ommunerne), andre ko
mmuner, amter, staten

, det private er-
hvervsliv samt Kommu

nernes Landsforening. 
I forhold til kommunern

e er især det politiske s
ystem vigtigt.

I forhold til amter, state
n, samt KL er der en sæ

rlig opgave i forbindels
e med diskussionerne 

om placeringen af

det kommunale miljøar
bejde.

I forbindelse med den o
ptimering som ROVES

TA skal igennem i løbe
t af de kommende år, h

ar det været hen-
sigtsmæssigt at nedsæ

tte et forretningsudvalg
. Dette udvalg muliggø

r en hurtig behandling a
f de mange pro-

blemstillinger, deri opst
artfasen skal tages still

ing til, og som kan have
 virkning langt ind i frem

tiden.

Forretningsudvalget mu
liggør også den sparrin

g med direktionen, der 
gør at materialet til bes

tyrelsen kan være
optimalt forberedt og d

anne grundlag for beslu
tninger.

T idsforbrug (inkl. forbe
redelse og trzmspart)

KK = Kommunekoordin
ation

KM = Kommunemes m
iljøarbejde

BM = Bestyrelsesmøde
r

FM = Forretningsudval
gsmøder

RM = Repræsentantsk
absmøder

MD = Møder med direk
tionen

ST = Særlige strategisk
e tiltag (f.eks. nøglekon

trakter, strategiske allia
ncer, fusioner)

(i timer) KK KM BM FM
 RM MD ST I ALT

Formand 200 100 40 1
00 20 70 200 730

Næstformand 40 20 40
 100 20 70 40 330

F orremingsudvmedl. 2
0 24 70 10 20 144

Bestyrelsesmedlem 20
 24 IO 20 74 "

I afgørelse af 17. april 2
000, hvorved Tilsynsrå

dene for Københavns, 
Roskilde, Vestsjælland

s og Stor-

strøms Amter godkend
er Rovesta Miljø I/S, jf.

 § 60 i lov om kommun
ernes styrelse, er anfør

t følgen-
de: "For så vidt angâr vede

rlag, er det tilsynsråden
es opfattelse, at der ua

nset den opgørelse af f
orventet tirnefor-

brug, der fremgâr af Do
kumentation af 13. dec

ember 1999, bør ske e
n nedsættelse af veder

lag til formand og
næstformand, og at me

dlemmerne af forretnin
gsudvalget og de meni

ge bestyrelsesmedlem
mer ikke kan tillæg-

ges vederlag.



.9c..Udgangspunktet for vederlæggelse i fælleskom unale se skaber er diætbestemmelseme i § 16 a i sty elseslo-
ven, jf. ride 'gsm nisteriets cirku æreskrivelse af 4 mars 198 . Der kan i visse flfælde ' stedet betales et

veder ag t' fomiand og eventuelt næstfon-nand og ' sjæ dne tilfælde til menige bestyrelsesmedlemm r.

Det fremgår af opgørelsen over det forventede årlige tidsforbrug, at der forventes en vis arbejdsbyrde ud over
tagelse møder m v.De forekom er 'kke umiddelbart klart, hvilke arbedsopgaver de enkelte ka egorier dækker over.

Det må lægge t' grund, at der er tale om et skøn over forventede arbejdsopgaver og t'dsf0 brug.

Efter en samlet vurdering af de fremsendte op ysn'nge selskabets ka akter, og de veder ag, der hidtil er god-
kendt i fælles ommunale selskaber forekommer de f r fomiand, næstfomiand, forretni gsudvalgsm d emmer

og bestyre sesmedlemmer skønnedes tidsforbrug og de vedtagne vederlag meget høje.

Tilsynsrâdene vil kunne godkende et veder ag il f rmanden på 15 °n af borgmestervederlaget l Næstved
muiie s arende ti 84 685 kr., og ti æstf rmanden på 40 °o af fomiandsvederlaget, svare de til 33.874

For så vidt angâr medlemmer af forretningsudvalget og bestyrelsen i øvrigt, synes arbe dsbyrden ikke at gå

væsentligt u over, hvad man má kunne påregne, sáledes at e egentlig vederlæggelse synes berettiget. De pâ-
gæ dende ma derfor veder ægges efter styrelseslovens regler om mødediæter.

Da der er tale om et nyt selskab og den faktiske arbejdsbyrde må forventes at være afklaret efter nogle års for-

l b, kan spørgsmålet om vederlæggelse tages op igen efter 2-3 års forløb, hvis selskabet på det idspunkt ñnder
behov fo det"Det er i Rovesta Milj I/S's klage af 23. august 2000 til Indenrigsministeriet anført, at dokumentatio-

nen f r tidsforbmget i u t til notat af 13. december 1999 vedrører det forventede tidsforbrug.

Tilsynsrådene for Københavns, Roskilde, Storstrøms og Vest 'ae lands Amter afgav ' breve af 26.
september, 4. september samt 6 og 12 oktober 2000 til Indenrigsministeriet udtalelser 1 sagen, hvori

tilsynsrådene henhold s'g ti tilsynsrådenes afgørelse af 17. april 2000

denri sministeriets af ørelse.

§ 60, stk. l, 1 lov om kommunernes styre se (lovbekendtgøre se nr. 810 af 28. oktober 1999) er såly-

dendeAñaler om samarbejde mel em kommuner, som vil medføre indslaænkning i de enkelte de tagende kommu-

nalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver tilsynsmyndighedens godkendelse, medmindre andet særligt

hjem et i 1 vgivninge . Aftaler, vori der deltager en amtskomm ne, Frederiksberg Kommune eller Køben-
Kommune, skal ale e godkendes af ndenr gsministeren."

Godkendelseskravet i § 60, stk 1, den kommunale styrelseslov er indsat b1.a. for at sikre, at kommu-

allovgivmngens regler ikke V1 ligt tilsidesættes gennem er om samarbejde i k mmunale fæl-



lesskaber. Der kan næ
rmere henvises til den 

kommenterede kommu
nale styrelseslov, 2000

, side 201
og 206 f. Det er i den fo

rbindelse antaget, at til
synsmyndigheden skal

 påse både, at aftalens
 indhold

harmonerer med komm
unallovgivningen og de

ns forudsætninger, og 
at aftalens indhold er ri

meligt og
hensigtsmæssigt for de

 enkelte kommunalbes
tyrelser. Der kan nærm

ere henvises til side 11
7 i be-

tænkning 996/1983 om
 ansvarsplacering og re

aktionsmulighederi kom
munestyret.

Tilsynsmyndighedens g
odkendelse af vedtægt

er m.v. for kommunale 
fællesskaber omfatter s

áledes
både en legalitets- og h

ensigtsmæssighedsprø
velse, herunder af even

tuelle bestemmelser om
 veder-

læggelse af medlemme
r af bestyrelsen for de p

ågældende selskaber.

Det er således tilsynsm
yndigheden, der - via g

odkendelsesbeføjelsen
 - træffer bestemmelse

 om ve-
derlæggelse af medlem

mer af bestyrelsen for k
ommunale fællesskabe

r.

§ 47, stk. 4, i lov om ko
mmunernes styrelse er

 sålydende:

"Tilsynsrådenes afgøre
lser kan af vedkommen

de kommunalbestyrels
e eller kommunale fæll

esskab ankes til

indenrigsministeren. De
tte gælder dog ikke tils

ynsrådenes afgørelser 
eñer § 61, stk. 2, 3 og 4

, jf. § 61, stk.
73, Det følger således af §

 47, stk. 4, at tilsynsråd
enes afgørelser eñer §

 60, stk. 1, om godkend
else af

vedtægter, overenskom
ster m.v. vedrørende k

ommunale fællesskabe
r af vedkommende kom

munale
fællesskab kan indbring

es for Indenrigsministe
riet.

Indenrigsministeriet ka
n som rekursmyndighe

d foretage en fuld eñer
prøvelse af tilsynsråde

nes afgø-

relser eñer § 60, stk. 1,
 herunder også en efte

rprøvelse af rimelighed
en af et af tilsynsråden

e udøvet
skøn. Indenrigsministeriet ka

n i den forbindelse oply
se, at ministeriet med h

enblik på en ensartet v
ederlæg-

gelse af de af kommun
albestyrelser og amtsrå

d udpegede bestyrelse
smedlemmer i kommun

ale fælles-
skaber og andre selska

ber, der helt eller delvis
t er i offentligt eje, den 

4. marts 1981 har udse
ndt en

cirkulæreskrivelse, hvo
raf det bl.a. fremgår, at

 vederlæggelsen af hve
rvet som bestyrelsesm

edlem som
udgangspunkt bør ske 

på grundlag af reglerne
 om mødediæter eñer §

 16 - nu § 16 a -i den k
ommu-

nale styrelseslov. De principper, som er k
ommet til udtryk i cirkul

æreskrivelsen, finder fo
rsat anvendelse.

Cirkulæreskrivelsen ve
dlægges i kopi til orient

ering.

I de tilfælde, hvor forbe
redelsen til møderne gå

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

r hvor

der foreligger en betyd
elig arbejdsindsats, der

 ikke direkte er knyttet 
til mødevirksomhed, fe

ks. forbe-
redelsesarbejde, deltag

else i drøftelser, forhan
dlinger, besigtigelser o

.lign. kan en fast veder
lagsord-

ning være berettiget. D
et vil ofte være formand

en eller næstformande
n, der har en sådan me

rbelast-
ning, som ikke er knytte

t til egentlig mødetid.

Sådanne særlige vede
rlag fastsættes på grun

dlag af en opgørelse ov
er den tid, der anvende

s eller for-

ventes anvendt. Veder
laget beregnes sædvan

ligvis ud fra den timelø
n, som et folketingsme

dlem oppe-



bærer - for tiden 245,21 kr i timen - medmindre hvervets karakter taler for, at der tages udgangs-
punkt i en højere lønramme.

a. Vederlag til formanden og næstformanden for bestvrelsen

Rovesta Miljø I/S har over for tilsynsrâdene oplyst, at der er forbundet et tidsforbrug på 730 og 330

timer om året med varetagelse af hvervet som formand henholdsvis næstformand for bestyrelsen På
bag d af de i sagen foreliggende oplysninger lægger Indenrigsminsteriet til grund, at der er tale

om et skøn over forventede arbejdsopgaver og tidsforbrug.

Indenrigsministeriet finder efter opgørelsen af tidsfo bruget, at der er en væsentlig arbejdsbyrde ud
over deltagelse i bestyrelses- og repræsentantskabsmøder forbundet med hvervene som formand og

næstformand for bestyrelsen for Rovesta Miljø I/S

Indenrigsministeriet kan derfor stadfæste Tilsynsrådene for Københavns, Roskilde, Vestsjællands og
Storstrøms Amters afgørelse for så vidt angår godkendelsen af, at der gives mulighed for at aflønne

formanden og næstformanden med et fast vederlag.

Vedrørende vederlæggelse af formanden forekommer det skønnede tidsforbrug og et vederlag på 25
pct. af vederlaget til borgmesteren i Næstved Kommune (d.v.s. pr. l. oktober 2000 142.996,25 kr.

årligt) dog meget højt, henset til selskabets karakter og virksomhed, og sammenholdt med andre sel-
skaber m.v , for hvilke Indenrigsministeriet har godkendt fast forrnandsvederlag Indenrigsrnimsteiiet

vil derfori lighed med tilsynsrådene ikke på det foreliggende grundlag e g dken e, at formanden
modtager et fast vederlag af denne størrelse

Indenrigsministeriet har således foreløbigt alene ñindet at kunne godkende et år 'gt formandsvederlag

på 85.000 kr. årligt (svarende til ca. 15 ”n af b rgmestervederlaget ' Næstved Kommune) gældende for
perioden ti og med 2001. Indenrigsministeriet har derfor ændret tilsynsrådenes afgørelse på dette

PVedrørende vederlæggelse af næstformanden har Indenrigsministeriet efter en tilsvarende vurdering

foreløbigt alene fundet at e godkende et fast vederlag il næstformanden pa 4 pct. af formandens
vederlag, d.v.s. 34 000 kr århgt gæ dende for perioden til og med 2001. Inde 'gs 'nistenet har der-

for ændret ti synsrådenes afgørelse på dette p

Med hensyn til Rovesta M'ljø I/S's ansøgning om godkendelse af et fremtidigt fast veder ag til besty-
relsens formand og næstformand henvises til de principper, som er angivet i Indenrigsministeriets cir-

kulæreskrivelse af 4. marts 1981. Før vederlage kan godkendes af T'lsyns ådene for Københavns,
Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amter må der således bl.a. å bag d af e i dtil da ind-

vundne erfaringer foreligge nærmere op ysninger om den arbejdsbyrde, herunder en opgørelse af det
timetal, som er forbundet med hvervene som formand og næstformand. Ud ver en vurdering af disse

forhold indgår tillige en vurdering af karakteren og omfanget af selskabe s vrksomhed i afgørelsen
vedrørende fast vederlag.



b. Vederlag til de øvrig
e medlemmer af bestvr

elsen

Det er i forhold til meni
ge bestyrelsesmedlem

mer yderst sjældent, at
 Indenrigsministeriet ha

r fraveget
udgangspunktet om, at

 vederlæggelse skal sk
e ved mødediæter.

Dette er udelukkende s
ket i de tilfælde, hvor In

denrigsministeriet efter
 en samlet vurdering af

 oplys-

ningerne om den arbej
dsindsats, herunder de

t timeforbrug ud over m
ødedeltagelsen, som e

r forbundet
med bestyrelseshverve

t, og en vurdering af se
lskabets karakter har fu

ndet, at det påhviler be
styrelses-

medlemmerne at yde e
n betydelig arbejdsinds

ats, der ikke direkte er 
knyttet til mødevirksom

hed, og
ydermere at selskabet 

har en sådan karakter 
og størrelse, at der er k

nyttet et ganske særlig
t ansvar til

hvervet som bestyrelse
smedlem.

Indenrigsministeriet fin
der på baggrund af den

 foreliggende opgørelse
 af tidsforbruget ikke gr

undlag
for at antage, at der på

hviler medlemmer af fo
rretningsudvalget og de

 menige medlemmer af
 bestyrel-

sen for Rovesta Miljø I/
S en betydelig arbejdsi

ndsats, der ikke direkte
 er knyttet til mødevirks

omhed.

Indenrigsministeriet ka
n derfor pâ det foreligg

ende gnmdlag tiltræde 
Tilsynsrådene for Købe

nhavns,
Roskilde, Vestsjælland

s og Storstrøms Amter
s afslag på. godkendel

se af, at der gives muli
ghed for at

aflønne medlemmer af
 forretningsudvalget og

 de menige medlemme
r af bestyrelsen med et

 fast ve-
derlag. Indenrigsministeriet ska

l på denne baggrund m
eddele, at ministeriet k

an tiltræde tilsynsråden
es god-

kendelse af overensko
msten for Rovesta Miljø

 I/S på vilkår af, at over
enskomstens § 8, stk. 8

, erstat-
tes af en sálydende be

stemmelse:

"Der ydes bestyrelsens
 medlemmer diæter eñ

er reglerne i den komm
unale styrelseslov. Rep

ræsentant-

skabet kan - med tilsyn
smyndighedens godke

ndelse - beslutte, at be
styrelsens formand og 

næstfor-
mand modtager et fast

 vederlag."

Kopi af dette brev er se
ndt til Tilsynsrådene fo

r Københavns, Roskild
e, Storstrøms og Vests

jællands

Amter. 2. Tilsynsrådet for Køb
enhavns Amt, Hejrevej

 43, 2400 København N
V

3. Tilsynsrådet for Ros
kilde Amt, Algade 12, 4

000 Roskilde
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19t;4. Tilsynsrådet for Vestsjællands Amt, Slagelseve) 7, 4180 Sorø
5. Tilsynsrådet for Storstrøms Amt, Amtsgården, Brovejen 4, 4800 Nykøbing F
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