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KOPI til 4. Kommuneko
ntor

Ad j.nr. 1997/1361-3. I brev af 24. oktober 19
94 meddelte Indenrigsm

inisteriet Holste-

bro Kommune, at minis
teriet kunne godkende,

 at der blev ydet et
honorar på 30.000 kr. å

rligt til formanden for M
LK-Vestjylland

I/S' bestyrelse for en pe
riode af 1 år fra selskab

ets stiftelse.
Med hensyn til ansøgn

ing om godkendelse af
 fremtidigt honorar

som er angivet i mini- at henviste ministeriet til d
e principper,

steriets cirkulæreskrive
lse af 4. marts 1981, og

 tilkendegav,
der før en endelig godk

endelse af honoraret d
erfor måtte fore-

ligge nærmere oplysnin
ger om formandens arb

ejdsbyrde.

Ved brev af 24. marts 1
994 godkendte Tilsyns

rådet for Ringkjø-
bing Amt, at der blev yd

et bestyrelsesformande
n et honorar på

30.000 kr., foreløbigt fo
r 1994.

MLK-Vestjylland I/S an
modede ved brev af 4. 

januar 1995 Tilsyns-
rådet for Ringkjøbing A

mt om at godkende, at 
der for resten af

valgperioden blev ydet
 et honorar til formande

n på 30.000 kr.
årligt. Tilsynsrådet for Ringkjø

bing Amt anmodede he
refter ved brev af

26. januar 1995 Indenr
igsministeriet om at op

lyse, om ministeri-
et på det foreliggende g

rundlag kunne godkend
e et årligt honorar

til formanden på 30.000
 kr. for den resterende 

del af valgperio-
den. at det ikke I brev af 23. ministeriets marts 1995 meddelte In

denrigsministeriet,

var opfattelse, at MK-V
estjylland IS
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tilstrækkeligt præcist havde angivet grundlaget for formandens
tidsforbrug, og a en endelig godkendelse af formandshonoraret

efter ministeriets opfattelse derfor måtte forudsætte, at der
blev indhentet en mere præcis opgørelse af formandens tidsfor-

brugVed brev af 7 april 1997 har Tilsynsrådet for Ringkjøbing Amt
fremsendt kopi af MLK-Vestjyllands I/S' brev af 21. marts 1997

samt kopi af opgørelse over hestyrelsesformandens tidsforbrug
for arene 1994, 1995 og 1996. Tilsynsrådet har samtidig anmodet

Indenrigsministeriet om at tilkendegive, hvorvidt ministeriet
kan godkende et årligt honorar på 30.000 kr. til bestyrelsesfor-

manden for perioden til og med 1997.

Det fremgår af opgørelserne af bestyrelsesformanden for MLK-
Vestjylland /S' tidsforbrug for 1994, 1995 og 1995, at besty-

relsesformanden har brugt 74 § time i 1994, 96 timer i 1995 og
90 timer i 1996.Det fremgår endvidere af opgørelserne, at bestyrelsesformanden

herudover har haft et tidsforbrug, der ikke er muligt at
registrere, idet det omfatter mange forskellige elementer.

væsentligst er formandens tidsforbrug til generelt at holde sig

ajour.I brev af 23. juni 1997 har MLK-Vestjylland IS meddelt, at re-
præsentantskabet på et møde den 16. juni 1997 har godkendt for-

mandshonoraret for årene 1995, 1996 og 1997.

I den anledning skal Indenrigsministeriet meddele følgende:

De principper, som er kommet til udtryk i Indenrigsministeriets
cirkulæreskrivelse af 4. marts 1981 om vederlæggelsen af hverv

som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller delvist
er i offentligt eje, finder som tidligere oplyst fortsat anven-

delse.



Som det fremgår af cirk
ulæreskrivelsen, er udg

angspunktet, at
der kan vederlægges e

fter § 16 - nu § 16 a - i 
den kommunale

styrelseslov, det vil sige
 med udbetaling af mød

ediæter.

I de tilfælde, hvor forbe
redelsen til møderne gå

r ud over, hvad
der normalt kan forven

tes, eller hvor der foreli
gger en betyde-

lig arbejdsindsats, der 
ikke direkte er knyttet t

il mødevirksom-
hed, f.eks. forberedelse

sarbejde, deltagelse i d
røftelser, for-

handlinger, besigtigelse
r o.lign., kan en fast ve

derlagsordning
være berettiget. Det vil

 ofte være formanden e
ller næstforman-

den, der har en sådan 
merbelastning, som ikk

e er knyttet til
egentlig mødetid. sådanne særlige veder

lag fastsættes på grund
lag af en opgørelse

over den tid, der anven
des eller forventes anv

endt. Vederlaget
beregnes sædvanligvis

 ud fra den timeløn, som
 et folketingsmed-

lem oppebærer - for tid
en ca. 185 kr. i timen - 

medmindre hver-
vets karakter taler for, a

t der tages udgangspun
kt i en højere

lønramme. Det fremgår af opgørel
serne over tidsforbruge

t, at der er en

væsentlig arbejdsbyrde
 udover deltagelse i mø

der mv. forbundet
med hvervet som forma

nd for MLK-Vestjylland
 I/S.

Indenrigsministeriet ka
n derfor tiltræde, at der

 gives mulighed

for at aflønne formande
n med et fast vederlag.

Indenrigsministeriet fin
der efter en samlet vur

dering af oplys-
ningerne om den arbej

dsindsats, herunder de
t timeforbrug udover

mødedeltagelsen, som
 er forbundet med hver

vet som formand, efter
omstændighederne at 

kunne godkende, at for
manden vederlægges m

ed

30.000 kr. årligt for per
ioden til og med 1997, 

jf. § 18 i ved-
tægterne.



Kopi af dette brev er sendt til Tilsynsrådet for Ringkjøbing
Amt.Med venlig hilsenaåx 0:22


