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Rougsø Kommunalbestyrelse har i brev af 15. januar 1998 anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse ved

rørende et notat om udbetaling af befordringsgodtgørelse, herunder om et medlem af kommunalbestyrelsen,

( der arbejder i Grenå og kører fra arbejdsstedet for at deltage i et møde og returnerer til arbejdsstedet — hvilket

giver en samlet afstand på Ca. 90 km — kan få udbetalt befordringsgodtgørelse.

I det nævnte notat, der er dateret den 5. januar 1998, anføres bl.a. følgende:

‘1. Transport fra hjemmet og retur til hjemmet.

Foretages transporten fra hjemmet og til stedet, hvor det offentlige hverv udføres, og retur til hjemmet,

ydes godtgørelse med den faktiske udgift eller ved anvendelse af egen bil med kilometergodtgørelse.

2. Transport fra arbejdssted og retur til hjemmet eller omvendt.

Foretages transporten fra arbejdsstedet og til stedet, hvor det offentlige hverv udføres, og retur til hjem

met, ydes godtgørelse som nævnt i situation 1.

3. Transport fra arbejdssted og retur til arbejdssted.

Som udgangspunkt kan der ikke ydes transportgodtgørelse i en sådan situation, da der som følge af er

hvervet lovligt kan meldes forfald til det offentlige hverv f.eks. kommunalbestyrelsens møde.

Som det er nævnt foran fremgår det af Indenrigsministeriets vejledning, at hvis det under hensyn til

transporttiden og de hermed forbundne udgifter må anses for naturligt, at den pågældende deltager i mø

det mv., kan der udbetales transportgodtgørelse. Efter forvaitningens opfattelse, er der tale om situatio

ner, hvor transporttiden og de dermed forbundne udgifter vil være af nogenlunde samme omfang, som

ved transport fra hjemmet til stedet for udførelsen af det offentlige hverv.

Det må efter forvaltningens opfattelse tillige være i overensstemmelse med bestemmelserne at udbetale

transportgodtgørelse, såfremt der er tale om transport til deltagelse i kommunalbestyrelsens konstitue

rende møde, og til kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget, da disse møder må an

ses for vigtige for det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem jf. også herved retten til indkaldelse af sted

fortræder til disse møderjf. den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 1, 2. pkt.t’
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I den anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

§ 16, stk. 1, og stk. 10, er sålydende:

§ 16. Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Indenrigsministeren fastsætter

nærmere regler om vederlaget. Vederlaget omfatter medlemmernes

a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,

Stk. 10. I forbindelse med deltagelse i de i stk. 1, litra a-e, nævnte møder m.v., ydes der til kommunalbe

styrelsesmedlemmer

a) befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet,

b) godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og

c) godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.”

Efter disse bestemmelser skal kommunalbestyrelsen bl.a. yde befordringsgodtgørelse til kornmunalbesty

relsesmedlemmer, der deltager i møder i kommunalbestyrelsen, dennes udvalg samt underudvalg.

Bestemmelsen giver kun adgang til dækning af positive udgifter. Dette er efter forarbejderne til bestemmel

sen imidlertid ikke til hinder for, at der fastsættes generelle godtgørelsessatser, når blot dette sker under

hensyn til de faktiske omkostninger. Fraværsgodtgørelsen vil typisk omfatte merudgifter til forplejning og

logi.

I pkt. 4.A. i Indenrigsministeriets vejledning nr. 152 af 21. november 1997 om vederlag, diæter, pension m.v.

for varetagelse af kommunale hverv er der om kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til at få udbetalt be

fordringsgodtgørelse bl.a. anført følgende:

“Uanset, at der ikke i § 16, stk. 10, er fastsat begrænsninger i kommunernes pligt til at yde befordrings

godtgørelse, antages det, at bestemmelsen først og fremmest tager sigte på transport fra bopælen til det

sted, hvor det kommunale hverv udøves.

Der kan dog efter bestemmelsen tillige være krav på godtgørelse af transportomkostninger også fra et

arbejdssted uden for kommunegrænsen til mødestedet, hvis det under hensyn til transporttiden og de

hermed forbundne udgifter må anses for naturligt, at den pågældende deltager i mødet m.v. Der kan

derimod næppe være adgang til at godtgøre transportomkostninger i tilfælde, hvor et kommunalbestyrel

sesmedlem på grund afbortrejse i forbindelse med arbejde eller ferie har lovligt forfald.”

Hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem er et borgerligt ombud, jf. den kommunale valglovs § 5 modsæt

ningsvis og § 92. Mødepligten modificeres imidlertid af, at det er fast antaget, at et medlem kan have lovligt

forfald.

Et kommunalbestyrelsesmedlem antages således at være lovligt forhindret i at møde på grund af sygdom, va

retagelse af andet offentligt hverv, pligter i medfør af ansættelsesforhold eller lignende, herunder bortrejse.
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Kommunernes pligt til at yde befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer har sammenhæng

med den mødepligt, der følger af det borgerlige ombud, og kan dermed i et vist omfang bero på en skønsmæs

sig vurdering.

Som eksempel på en situation, hvor kommunen efter omstændighederne kan være forpligtet til at yde befor

dringsgodtgørelse kan nævnes tilfælde, hvor der afholdes et kommunalbestyrelsesmøde i normal arbejdstid, og

hvor der derfor er spørgsmål om godtgørelse i forbindelse med befordring fra arbejdspladser på egnen og til

bage igen.

Indenrigsministeriet finder således ikke, at det i notatet anførte om, at et kommunalbestyrelsesmedlem kun i de

situationer, hvor transporttiden og de dermed forbundne udgifter vil være af nogenlunde samme omfang, som

ved transport fra hjemmet, skal have befordringsgodtgørelse, er udtryk for en dækkende beskrivelse af retstil

standen.

Indenrigsministeriet finder endvidere ikke, at det forhold, at enkelte møder i kommunalbestyrelsen som følge

af vigtigheden af de sager, der er til behandling, må tillægges en særlig vægt, er af betydning ved ydelsen af

befordnngsgodtgørelse.

Endelig skal Indenrigsministeriet bemærke, at en afstand på 45 km fra arbejdssted til mødested ikke i sig selv

medfører, at der ikke er n-iødepligt ved kommunalbestyelsesmøder m.v., og der vil derfor efter Indenrigsmini

steriets opfattelse i en sådan situation være pligt til at yde befordringsgodtgørelse til det pågældende kommu

nalbestyrelsesmedlem, der kører fra arbejdsstedet for at deltage i et møde og returnerer til arbejdsstedet.

Kopi af dette brev er i dag sendt til Tilsynsrådet for Århus Amt.

Med venlig hilsen

Torben Sørensen

2. Tilsynsrådet for Århus Amt

3. Kommunernes Landsforening, att. Hans Otto Jørgensen

2.- 3.Not.

Hvilket herved meddeles til orientering.


