
(O I brev af 24. juli 1997 m
ed bilag har I/S Amage

rforbrænding anmodet 
om Indenrigsministerie

ts godkendelse
af de af bestyrelsen fas

tsatte - og af generalfo
rsamlingen den l9. juni

 1997 godkendte - vede
rlag til forman-

den, næstfomaændene
 og bestyrelsesmedlem

merne.

I/S Amagerforbrænding
 har herved henvist til v

edtagelsen af en ny ve
dtægt for I/S Amagerfo

rbrænding og
tidligere korrespondanc

e, senest Indenrigsmin
isteriets brev af 25. nov

ember 1996.

Det fremgår endvidere 
af brevet, at bestyrelse

shonorarerne er fastsa
t som oplyst i I/S Amag

erforbrændings

brev af 20. november 1
995, men indeksregule

ret pr. l. april 1997, såle
des at vederlaget til for

manden udgør kr.
89.547,25, til næstform

ændene kr. 44.773,68 
og til de øvrige bestyre

lsesmedlemmer kr. 22.
386,84.

Som bilag til IIS Arnage
rforbrændings brev er m

edsendt en redegørels
e for den arbejdsindsat

s, der er forbun-

det med hvervene. Der
 fremgår heraf bl.a. følg

ende:

"Det kan indledningsvis
 oplyses, at vederlagen

e er fastlagt med udgan
gspunkt i Indenrigsmin

isteriets
cirkulæreslcrivelse af 4

. marts 1981, og i øvrig
t på grundlag af bestyre

lsens skøn over hverve
nes omfang

og særlige karakter. For bestyrelsen som he
lhed gælder, at medlem

merne deltager i 6 8 be
styrelsesmøder i Amag

erfor-
brænding. Endvidere re

præsenterer bestyrelse
smedlemmer Amagerfo

rbrænding i AV Miljø-ud
valget og

i bestyrelsen for Hoved
stadens Jordrens. Der 

udbetales ikke særskilt
 honorar for varetagels

e af disse
hverv. Hertil kommer d

eltagelse i besigtigelse
srejser samt et varieren

de antal tema-dage.

Da der kun afholdes 6 
- 8 bestyrelsesmøder i 

Arnagerforbrænding om
 året, er møderne mege

t koncen-

trerede og lcræver bety
delig forberedelse for a

t kunne deltage aktivt i 
arbejdet. Det vurderes,

 at deltagel-
se samt forberedelse b

eslaglægger ca. 8 time
r på. møde. Lægges he

rtil 4 - 5 arbejdsdage til
 de øvrige

nævnte forpligtelser, vu
rderes et bestyrelsesm

edlems totale timeforbr
ug til ca. 120 timer om 

året.

Næstformændene udg
ør sammen med forma

nden forretningsudvalg
et, og har, dels som næ

stformænd
dels som medlemmer a

f forretningsudvalget, e
n forpligtelse til løbend

e at være orienteret om
 Amager-

forbrændings forhold, i
det de med kort varsel 

kan blive indkaldt til at 
repræsentere Amagerf

orbrænding
overfor presse og NGO

-grupper mm. samt til f
orberedelse af sådanne

 opgaver. I alt må timef
orbruget

vurderes til mellem 200
 og 250 timer om året.

For formandens vedko
mmende er der hyppig

 kontakt med Amagerfo
rbrændings direktion, s

åvel i form
af telefonmøder som e

gentlige forberedelsesm
øder. Det vurderes, at 

timeforbruget for forma
ndens ved-

kommende er af større
lsesorden 350 timer om

 året. For formandens v
edkommende er der så

ledes tale
om en lidt højere timelø

n end den for folketings
medlemmer gældende

, hvilket må være rimel
igt i be-

tragming af formanden
s meget betroede hver

v.

Dato'. Kontor: 4. kommuneko
ntor
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Det skal bemærkes, at
 der ikke ydes kørselsg

odtgørelse eller erstatn
ing for tabt arbejdsindtæ

gt."
Af IS Amagerforbrænd

ings brev af 20. novem
ber 1995 til Indenrigsm

inisteriet fremgår bl.a. f
ølgende:

"På bestyrelsesmødet 
den 9. marts 1994 besl

uttede bestyrelsen at s
ammenkoble honorare

r fra Amager-

forbrænding og Vestfor
brænding på den måde

, at næstforrnændenes
 honorar blev fastsat til

 det samme
som honoraret til medle

mmer i arbejdsudval ge
t i Vestforbrænding - fo

rmandens honorar blev
 fastsat til

det dobbelte, medens h
onoraret til menige med

lemmer blev fastsat til 2
5 % af formandens."

I den anledning skal In
denrigsministeriet med

dele følgende:

De principper, som er k
ommet til udtryk i Inden

rigsministeriets cirkulæ
reslcrivelse af 4. marts

 1981 om ve-
derlæggelsen af hverv 

som medlem af bestyre
lsen for selskaber, som

 helt eller delvist er i off
entligt eje, finder

som tidligere oplyst for
tsat anvendelse.

Som det fremgår af cirk
ulæreslcrivelsen, er ud

gangspunktet, at der ka
n vederlægges efter § 

16 - nu § l6 a - i
den kommunale styrels

eslov, det vil sige med 
udbetaling af mødediæ

ter.

I de tilfælde, hvor forbe
redelsen til møderne gå

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

r hvor der fore-

ligger en betydelig arbe
jdsindsats, der ikke dire

kte er knyttet til mødev
irksomhed, feks. forber

edelsesarbej de,
deltagelse i drøftelser, 

forhandlinger, besigtige
lser o.lign. kan en fast 

vederlagsordning være
 berettiget. Det vil

oñe være formanden e
ller næstformanden, de

r har en sådan merbela
stning, som ikke er kny

ttet til egentlig
mødetid. Sådanne særlige vede

rlag fastsættes på grun
dlag af en opgørelse ov

er den tid, der anvende
s eller forventes

anvendt. Vederlaget be
regnes sædvanligvis ud

 fra den timeløn, som e
t folketingsmedlem opp

ebærer - for tiden
ca. 185 kr. i timen - me

dmindre der er særlige
 holdepunkter for noge

t andet.

Det fremgår af opgørel
seme over tidsforbruge

t, at der er en væsentlig
 arbejdsbyrde ud over d

eltagelse i møder

mv. forbundet med hve
rvene som formand, næ

stformand og bestyrels
esmedlem i l/S Arnage

rforbrænding.

Indenrigsministeriet ka
n derfor tiltræde, at der

 gives mulighed for at a
flønne formanden, næs

tformændene og
de menige bestyrelses

medlemmer med et fas
t vederlag.

Det bemærkes, at Inde
nrigsministeriet ikke se

s på noget tidspunkt at
 have meddelt sin godk

endelse af de hidtil

ydede vederlag. Minist
eriet Ender derfor ikke 

i forbindelse med godk
endelse af størrelsen a

f fremtidige ve-
derlag at kunne tage he

nsyn til den hidtidige ve
derlæggelsespraksis.

Vedrørende vederlægg
else af formanden har 

Indenrigsministeriet eft
er en samlet vurdering 

af oplysningerne

om den arbejdsindsats
, herunder det timeforb

rug ud over mødedelta
gelsen, som er forbund

et med hvervet som
formand, og en vurderi

ng af selskabets karakt
er, samt de vederlag, d

er hidtil er godkendt af 
Indenrigsministe-

riet - og det niveau der
 er gældende for vareta

gelsen af sådanne hve
rv inden for det offentlig

e - alene fundet at
kunne godkende, at for

manden modtager et fa
st vederlag, der udgør 

15 pct. af det højeste b
orgrnestervederlag

uden for magistratskom
munerne (lønramme 40

skalatrin 53), det vil sig
e pr. l. april 1997 80.78

7 kr. årligt.

Vedrørende vederlægg
else af næstformænde

ne har Indenrigsministe
riet efter en tilsvarende

 vurdering alene
fundet at kunne godken

de, at næstformænden
e modtager et fast vede

rlag, der udgør 50 pct. 
af formandens ve-

derlag, det vil sige pr. l
. april 1997 40.394 kr. å

rligt.

Vedrørende vederlægg
else af de øvrige besty

relsesmedlemmer har I
ndenrigsministeriet lige

ledes efter en til-
svarende vurdering ale

ne fundet at kunne god
kende, at de pågælden

de modtager et fast ved
erlag, der udgør 20

pct. af formandens ved
erlag, det vil sige pr. l. 

april 1997 16.157 kr. år
ligt.



Det bemærkes, at Inde
nrigsministeriets godke

ndelse af beslutningen
 om vederlæggelsen på

 de angivne vilkår
ikke i sig selv nødvend

iggør en fornyet behan
dling i generalforsamlin

gen.

Indenrigsministeriet ska
l udbede sig I/S Amage

rforbrændings belcrzeñ
else på, at der fremove

r vil blive ydet

vederlag, der ikke over
stiger det herved fastsa

tte.

Kopi af dette brev i dag
 sendt til Tilsynsrådet K

øbenhavns Aint.

2. Tilsynsrådet for Køb
enhavns Amt
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