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TELEFONREFERAT
Vedrørende Egtved Kommunes tegning af pensionsordning for borgmesteren
I.

(

Annemarie Larsen, Egtved Kommune, tlf.nr. 76 64 11 11, lok. 113, har rettet henvendelse til Inden
rigsministeriet med spørgsmål om, hvorvidt kommunen lovligt kan tegne en ra
tepension/kapitalpensionsordning til fordel for borgmesteren, der tiltrådte den 1. januar 1998 og derfor
ikke er berettet til egenpension, jf. § 22 i bekendtgørelse nr. 861 af 21. november 1997. Ydelserne på
pensionsordningen, der i givet fald skal tegnes med virkning fra 1. januar 1999, skal udredes ud af
borgmesterens vederlag for hvervet som borgmester. Kommunen skal alene tegne og administrere
pensionsordningen.

II.
Efter § 34, stk. i, i lov om kommunernes styrelse fastsættes regler om ydelse af vederlag, efterløn og
pension til kommunalbestyrelsens formand og magistratsmedlemmer, jf. § 64, af indenrigsministeren.
Af bemærkningerne til forslaget til lov nr. 210 af 16. maj 1984, hvorved bestemmelsen fik sin nuvæ
rende affattelse, fremgår følgende:

(

“Ændringen indebærer, at bestemmelser om ydelse af vederlag, efterløn og pension til borgmesteren samt ve
derlag til 1. viceborgmester ikke længere skal fastsættes i den enkelte kommunes styrelsesvedtægt, men i stedet
fastsættes af indenrigsministeren i en bekendtgørelse.
Begrundelsen for ændringen er er ønsket om at opnå en forenklet administration på området og et hensyn til
kommunalbestyrelseme, der herved fritages for den undertiden vanskelige beslutning at fastsætte størrelsen af
vederlaget til bl.a. borgmesteren.

Til stk 1. De nuværende maksimale satser for borgmestervederlagene fremgår af bilaget til indenrigsministeri
ets cirkulære af2l.juli 1982.

Disse maksimale satser vil blive overført, eventuelt med visse enkelte justeringer, til en ny bekendtgørelse som
faste regler, og således, at borgmestervederlagene fortsat
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Tilsvarende vil reglerne om efterløn og pension til borgmestre blive optaget i en bekendtgørelse. Disse regler er
i dag fastsat i de enkelte kommuners styrelsesvedtægtstillæg vedrørende borgmesterpension, jfr. bilaget til in
denrigsministeriets cirkulære af 1. oktober 1970 om stadfæstelse af tillæg til de kommunale styrelsesvedtægter
vedrørende
Udgangspunktet for bekendtgørelsen om efterløn og pension til borgmestre vil blive de nuværende vej ledende
regler, eventuelt med enkelte justeringer og forenklinger. Det er ikke tanken at ændre niveauet for egenpension
ægtefællepension, efterindtægt, understøttelse og efterløn, eller at ændre principperne for samordning af de
nævnte ydelser med pensioner efter den sociale pensionslovgivning. Tilsvarende regler gælder for de særlige
tilfælde, hvor den pensionsberettigede er tjenestemand i staten, folkeskolen, folkekirken m.v.
Det ovenfor anførte vedrører tillige magistratsmedlemmer, idet bestemmelserne i
efterløn og pension foreslås overført til § 34, jfr. tillige § 34, stk. 3 og 4.”

§ 64, stk. 3, om vederlag,

Bekendtgørelse nr. 861 af 21. november 1997 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af
kommunale hverv (som ændret ved bekendtgørelse nr. 489 af 18. juni 1999) indeholder i § 21 24
regler om betingelser for krav på samt beregning af egenpension til borgmestre, bekendtgørelsens § 29
indeholder regler om samordning af pensioner.
—

Bekendtgørelsens § 25 indeholder endvidere en bestemmelse, hvorefter kommunalbestyrelsen i gan
ske særlige tilfælde med Indenrigsministeriets tilladelse kan beslutte at yde understøttelse til en tidli
gere borgmester, der ikke på understøttelsestidspunktet modtager egenpension.
Det må på baggrund af bemærkningerne, hvorefter begrundelsen for ændringen afstyrelseslovens § 34
er ønsket om en forenklet administration, samt på baggrund af, at der i bekendtgørelsens § 25 udover
de i § 21 —24 indeholdte regler om udbetaling af egenpension er fastsat regler om, under hvilke
betingelser en kommunalbestyrelse kan yde understøttelse til en tidligere borgmester, der ikke er pen
sionsberettiget, antages, at bekendtgørelsens regler udtømmende regulerer, i hvilket omfang en kom
mune kan medvirke til at udbetale pension til en tidligere borgmester, herunder til at administrere en
pensionsordning for en nuværende borgmester.
-

-

(

Reglen i § 25 finder efter sit indhold ikke anvendelse på en nuværende borgmester (“tidligere”) og
udelukker således, at en kommunalbestyrelse kan yde understøttelse forinden en borgmester er fratrådt. Endvidere vil reglen efter Indenrigsministeriets hidtidige praksis ikke kunne finde anvendelse på
den pågældende borgmester, såfremt denne fratræder hvervet som borgmester efter 4 års funktionstid
den 31. december 2001.
Reglen om understøttelse til tidligere borgmestre har således senest været anvendt i 1962 og 1988 i
forhold til tidligere sognerådsformænd i indlemmede/sammenlagte kommuner, som ikke opfyldte be
tingelserne for egenpension.
Indenrigsministeriet lagde ved meddelelsen af de pågældende tilladelser vægt på den forhenværende
sognerådsformands funktionstid, pensionsberettigelse efter nugældende bestemmelser, særlig situation
omkring indlemmelse/kommunesammenlægning og alder/lang politisk karriere.
Det må derfor lægges til grund, at Egtved Kommune efter de udtømmende regler i vederlagsbekendt
gørelsens § 21 25 ikke lovligt kan tegne og administrere en ratepensionlkapitalpensionsordning til
fordel for borgmesteren, uanset at ydelserne på ordningen skal udredes ud afborgmesterens vederlag.
—

Som alternativ kunne det overvejes at anse administrationen og tegningen af en sådan pensionsord
ning som en økonomisk ydelse ydet til borgmesteren i strid med § 19, stk. 5, i vederlagsbekendtgørel
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sen, hvorefter den, der modtager borgmestervederlag, ikke samtidig kan oppebære anden økonomisk
ydelse af kommunens kasse for bestridelse af et kommunalt hverv.
4. kommunekontor har dog henset til den beskedne økonomiske værdi for borgmesteren af en sådan
ordning og henset til eventuelle konsekvenser heraf undladt at vurdere ordningen i forhold til denne
bestemmelse. Således har ministeriet ikke anset en tjenestebil, som en kommune har stillet til rådighed
for borgmesteren, for at være i modstrid med § 19, stk. 5.
Det indstilles på den baggrund, at forespørgsien fra Egtved Kommune i overensstemmelse med det
ovenfor anførte besvares med, at kommunens tegning og administration af en pensionsordning af den
omtalte art vil være i strid med de udtømmende regler i vederlagsbekendtgørelsens § 21 25.
—

4. kommunekontor, den
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