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Emne: Offentliggørelse afregionsmedlemmers vederlag for hverv i
Danske Regioner

Art.:

Region Midtjylland har den 14. marts 2011 rettet henvendelse til ministeriet vedrørende
offentliggørelse af regionsrådsmedlemmers vederlag.

Baggrunden for henvendelsen er, at et regionsmedlern har rettet henvendelse til regionen og
stillet spørgsmål ved, om lov om kommunernes styrelse § 16 e,jf. lov om regioner og
nedlæggelse af amtskommuner. Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens
Sygehusfællesskab § 12, også omfatter vederlag for hverv i Danske Regioner f.eks. vederlag for
hverv som bestyrelsesmedlem i Danske Regioner eller som medlem af et underudvalg (særlige
udvalg) i Danske Regioner.

lndenrigs- og Sundhedsministeriet skal på den baggrund udtale følgende:

I. Det følger af lovbekendtgørelse nr. 1410 af I. november 2010 om regioner og nedlæggelse af
amtskommuner. Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
(regionsloven) § 12. at:

Lov om kommunernes styrelse § 7 om valget af kommunalbestyrelsens fontiand og næstformand. §* 9-15 om kommunalbestyrelsens moder m i

saint §t 16 b-16 e om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret ttl fravær fra arbejde forbud mod afskedtgelse m.v finder tilsvarende anvendelse for
regionsr6det og dets medlemmer

Efter lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010 om kommunernes styrelses med senere



i,’!

ændringer(styrelsesloven)§16e,stk.I.folger.at:

Etniedlensafkommunalbestyrelsen.someftervalgellerforslagafkonsmnnentidforerandrelisenendmedlemskabafkommunalbestsrelsens

udvalgellerunderudvalg,skaloplysestorrelsenafsederlag.derisidstekalenderårvarforbundetmedvaretagelsettafhsen’et.til

kommunalbestyrelsenKotntttnnalbestsrelsenoffeittliggorindenudgangenaffnrstekvartal,hvilkeafdensmedlemmerdermodtagersederlagfor

ndforelseafsådanitehsers.ogssorrelsettafsederlagetisidstekalenderårforhvertenkelths’en.niedlennuetndforer

Detfremgårafbemærkningerne(Folketingstidende2006-07.tillægA,spalte5772)til§16e.
stk.1,at:

Oplisntngspltgtettotofanerdentitodalleandrelisen-derndforesafetkntnntttnalbestsrelsestnedletoeftervalgellerforslagafkntitttoittett

Omfanetafoplsningspligtenvilfekssæresederlagsometkotonsnnalbesisrelsesmedleioittodtagerfortoedleniskabienbestyrelseietselskab.

feksetinteressentskab.etkommanditselskabelleretaktie-elleranpansselskab.kommunendeltagervDettegælderbåde.bsorsedknnttnendeer

direktesalgtafkomttsanen—feksihenholdtilciiakttonær-ellerandenoverenskontsi—ellerhsnrkoninstinensomaktionærmedejerpå
generalforsatolingeitdetorgandersælgerbest3relsett.harbragtsedknmmetmdeiforslagLigeledesersederlag.sotmiet

kotttntnnalbestrelsesmedlemmodtagersoittbests’relsestnedletnietkonumtsitnaltselskab.kotnittuttendeltageri—fekvetkninutitinaltfællesskab—

omfattetafoplssnmngspltgtetiDeterikkeetkras,atkotitiotitteiterttsedeierellerakttonæriselskabet.mciialenetilstrækkeligt,atkointittinets

feksihenholdtilenaktiottær-elleraitdettoserenskotostharetmitedletisafbestsrelsenTilssarendegælderforittedlensskabafatidre

selskabsorganer.feksetrepræsentantskab

Ogsålisers.sotimetkotittitnitalbestrelsesittedlettivaretagereftersalgellerforslagfraetkoimtittuitaltselskabellerKl..eromfattetaf

opIssntngspligteit.idetdetteerudtrykfor,atdedeltagetidekottittitineril’orentngharvalgtellerforeslåetdetpågældende
kotnnstinalbestyrelsestitedleittSåledesvileksempelvisetkotntttitnalbestrelsestnedlens.sonterudpegetsotitmedIcinafkointttuitentes

LoisniitgsnæsnefterindstillingfraKL.skulleoplysesutkontitintialbestyrelseninstorrelsenafdetfastevederlag.soitisedkoittittetidemodtageri

denneforbindelse

2.DetfremgårafvedtægterneforDanskeRegioner§4.atgeneralforsamlingenerDanske
Regionershøjestemyndighed.

Efter§5ivedtægternebestårDanskeRegionersgeneralforsamlingafsamtlige
regionsrådsmedlemmer.såledesatalleregionsrådsmedlemmererberettigettilatmodeogafgive
stemme.

Af§7,stk.I,fremgår.atgeneralforsamlingenvælger17medlemmertilbestyrelsenforDanske
Regioner.Valgetafde17medlemmerskerpåfølgendemåde:Efterhvertregionsrådsvalg
indhentesderfraregionsrådeneoplysningerom,hvormangestemmerdererafgivetpåhvert
partivedvalgettilregionsrådene.Pågrundlagafhvertpartissamledestemmetalvedvalgettil
regionsrådenefordelesbestyrelsesmandaterneblandtpartierneefterdend’Hondtskevalgmetode.



På den først kommende ordinære generalforsamling efter regionsrådsvalget tilkommer det
herefter de politiske partier at vælge bestyrelsesmedlemmer, svarende til det antal mandater, der
efter den foretagne beregning tilkommer vedkommende parti, dog således, at hvert partis første
mandater tildeles regionsrådsformænd, der er valgt for det pågældende parti, jf. vedtægternes §
7, stk. 2.

Det fremgår endvidere af Danske Regioners vedtægter § 12, stk. 1, at bestyrelsen kan nedsætte
særlige udvalg til efter bestyrelsens nærmere bestemmelse at foretage undersøgelser, udarbejde
indstillinger eller varigt eller midlertidigt varetage opgaver inden for dele af det under
bestyrelsen hørende forretningsområde. Efter stk. 2 bestemmer bestyrelsen udvalgenes
sammensætning.

3. Det er ministeriets opfattelse. at vederlag for hverv i Danske Regioner er omfattet af
styrelseslovens § 16 e.

Ministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at det af Danske Regioners vedtægter fremgår, at
bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og at generalforsamlingen består af samtlige
regionsrådsmedlemmer, der alle har stemmeret. Det er således i kraft afregionsrådsmedlemmets
hverv som regionsrådsmedlem, at den enkelte er en del af generalforsamlingen.

Det er på den baggrund ministeriet opfattelse, at valget afmedleminerne til bestyrelsen i Danske
Regioner, i lighed med det anførte i forarbejderne til styrelseslovens § 16 e, er udtryk for, at de
deltagende regioner i forening har valgt eller foreslået de pågældende regionsrådsmedlemmer til
bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Stine Dyhr Vestergaard
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