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Tilsynsrådet for Roskilde ArnE

Ved skrivelse af 31. marts 1987 (jnr. 1985—089—1—99—2) har
* Tilsynsrådet for Roskilde Amt udbedt sig en vejledende udtalelse

( fra Indenrigsministeriet om, hvorvidt der efter ministeriets op

fattelse lovligt vil kunne ydes diæter til medlemmer af Bramsnæs

KornmunalbestyreJ.ses udvalg for kulturelle anliggender for delta—

gelse i et møde om en rapport om klimaforholdene på kommunens 4
skoler.

Det fremgår af sagen, at Bramsnæs Kommune, kulturel forvalt

ning, ved skrivelse af 17. oktober 1986 til skolenævnene, sikker—

hedsrepræsentanterne og skoleinspektørerne ved de 4 skoler samt
til kulturelt udvalgs medlemmer meddelte, at der den 30. oktober

1986 i byrådssalen ville blive foretaget en gennemgang ved kommu

nens bygningsinspektør af en analyse foretaget af Teknologisk

Institut af klirnaforfloldene på Bramsnæs Kommunes 4 skoler. Gen—

nemgangen fandt sted efter beslutning i kulturelt udvalg.

( Ved skrivelse af 7. januar 1987 klagede byrådsmedlemmerne

Anker Andersen og Vivian Petersen, som begge tillige er medlemmer

af kulturelt udvalg, til borgmesteren over, at der ikke var sket

udbetaling af diæter for deltagelse i det pågældende møde.

Ved skrivelse af 27. januar 1987 anmodede rramsns romin.rne,

orgmesterkontoret, herefter Oifl tilsynsradets vurdering af

spørgsmalet, idet det samtidig oplystes, at udbetaling af diæter

for deltagelse i det pågældende møde var blevet afslået, fordi

der efter borgmesterkontorets opfattelse var tale om et rent

orie’-iterende møde.

Tilsynsradet har behandlet sagen i sit møde den 16. marts

1987. Der var på mødet enighed om, at betingelserne for at yde

diæter til de to udvaigsmedlemmer i nenhold til den iommunale

styrelseslovs § 16, stK. 2, ikke var opfyldt.
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3 medlemmer at tilsynsrådet fandt imidlertid, at der kunne

ydes diæter i medfør at lovens § 16, stk. 3, idet den omhandlede

gennemgang at rapporten måtte være at betydning for udøvelsen at

hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem og omfattet af bestemmel—

sèns ord “m.v.”.

2 medlemmer fandt ikke, at bestemmelsen i § 16, stk. 3, var

anvendelig i det foreliggende tilfælde, idet der ikke var tale om

deltagelse i et kursus eller hvad der kan sidestilles hermed,

jf. ordene fflV”

I denne anledningskal Indenrigsministeriet udtale følgendê:

Det følger at § 16, stk. 2, i den kommunale styrelseslov, at

der ydes medlemmerne diæter for deltagelse i møder i kommunalbe

styrelsen og i udvalg, der er nedsat at kommunalbestyrelsen

blandt dens medlemmer. Efter § 16, stk. 3, kan endvidere ydes

( diæter for andre kommunale hverv, der udføres efter valg at kom

munalbestyrelsen eller kommunens beboere, samt for kurser mv.,

der må anses at betydning for udøvelsen at hvervet, herunder

hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Indenrigsministeriet er enigt med tilsynsrådet i, at mødet

den 30. oktober 1986, hvori der fandt en gennemgang sted at Tek

nologisk Institute rapport, ikke kan betragtes som et møde i kom

munalbestyrelsens udvalg for kulturelle anliggender. Diæter for

deltagelse i mødet kan derfor ikke ydes med hjemmel i lovens §

16, stk. 2.

For så vidt anqår ydelse af diæter efter § 16, stx. 3, i den

kommunale styrelseslov er det, når bortses fra kurser mv., efter

( Indenrigsministeriets praksis en betingelse, at virksomheden ud—

øves i møder eller under fornold, der kan sidestilles med møder.

For at mødebetingelsen er opfyldt, kræves det efter Indenrigsmi—

nisteriets praksis, at medlemmet deltager i en forhandling og

træffer beslutning eller har mulighed for at træffe beslutning.

Alene i tilfælde, hvor der er tale om deltagelse i møder, som i—

følge lovgivningen skal afholdes, f.eks. orienteringsmøder i for

bindelse med region— og kommuneplanlægningen, har Indenrigsmini

steriet anset det for berettiget at yde diæter, uden at de oven

for beskrevne mødebetingelser er opfyldt.

Mødet til gennemgang at Teknologisk Instituts rapport om

klimaforholdene på Bramsnæs Kommunes skoler må efter Indenrigsmi—

nisteriets opfattelse betragtes som et møde alene at orienterende
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karakter, O mødet. opfylder således ikke de ovenfor beskrevne mø—

debet ingelser.

Det er endvidere Indenrigsministeriets opfattelse, at det

pågldende møde ikke in sidestilles med et kursuslignende arran

gement. I bet.nkning nr. 1027/1984 om kommunale diæter og veder—

lag er det om de .kursusi.ignende arrangementer anført, at disse

omfatter arrangementer som seminarer, konferencer, arsrEider oq

orienteringsmder, .eks. møder i kommuneforeningerne. De arran

gementer, der kan nenføres under “kurser mv., der må anses for af

betydning for udvelsen af hvervet., nerunder hvervet som kommu—

nalbestyrelsesmedleffL”, er saledes kendetegnet ved at være af al

ment orienterende karaicter og derfor normalt, uden direkte sammen—

hang med verserende sager i kommunen.

inuenrigsministeriet finder derfor ikke, at der med njeznmel

( i ç3eri kommunale styrelseslovs § 16, stk. 3, vil Kunne ydes diæter

for deltagelsen i det omnandi.ede made.

P. .4. V.
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