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Vedrørende henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget en henvendelse fra Silkeborg Kom-

mune af 19. december 2013 angående muligheden for, at kommunalbestyrelsesmed-

lemmer, der har fået stillet en mobiltelefon til rådighed i medfør af kommunestyrelses-

lovens § 16, stk. 11, 2. pkt. (lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013), tillige kan 

anvende telefonen til privat brug. 

 

Silkeborg Kommune har oplyst, at privat anvendelse af udleverede mobiltelefoner reelt 

ikke vil medføre væsentlige medudgifter for kommunen, idet det af kommunen tegne-

de abonnement er inkl. fri tale (indenlands), fri SMS og fri data.  

 

Silkeborg Kommune anmoder på denne baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriet 

om en udtalelse om, hvorvidt der er lovhjemmel til, at kommunalbestyrelsesmedlem-

mer kan anvende en udleveret mobiltelefon til privat brug. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan i den anledning oplyse:  

 

Kommunestyrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., har følgende indhold: 

 

”Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at godtgøre andre udgifter, som er 

forbundet med kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de i stk. 1 nævnte 

møder m.v., eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed.” 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har tidligere udtalt, at der efter ministeriets opfattelse 

ikke er noget til hinder for, at en kommune stiller en telefon til rådighed for et kommu-

nalbestyrelsesmedlem, jf. kommunestyrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., så længe 

brugen af telefonen står i direkte forbindelse med varetagelsen af hvervet. Det er her 

forudsat, at der skal være tale om en udgift, som skal stå i direkte forbindelse med 

kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i de i § 16, stk. 1, nævnte møder m.v.  

 

Ministeriet skal bemærke, at et kommunalbestyrelsesmedlems private brug af en ud-

leveret telefon i medfør af kommunestyrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., vil udgøre en 

økonomisk fordel for kommunalbestyrelsesmedlemmet, der under normale omstæn-

digheder selv ville skulle afholde udgifter til privattelefoni. Det forhold, at der stilles en 

telefon til rådighed for privat brug vil således reelt have karakter af vederlæggelse af 

kommunalbestyrelsesmedlemmet.  

 

Der er ikke hjemmel til at afholde udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmers privat-

telefoni i kommunestyrelseslovens §§ 16 og 34, der indeholder en udtømmende regu-

lering af kommunale politikeres vederlæggelse. Det er således sammenholdt med 
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kravet i kommunestyrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., om at udgifter skal stå i direkte 

forbindelse med deltagelse i de i § 16, stk. 1, nævnte møder m.v., efter ministeriets 

opfattelse udelukket, at der godtgøres eller afholdes merudgifter til en ordning, hvor-

med et kommunalbestyrelsesmedlem kan anvende en telefon stillet til rådighed for 

varetagelsen af hvervet til private formål. Dette gælder uanset, om merudgifterne er af 

beskedent omfang. 

 

I de tilfælde hvor der ikke er forbundet merudgifter for kommunen med et kommunal-

bestyrelsesmedlems private brug af en udleveret telefon i medfør af kommunestyrel-

seslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., er der efter ministeriets opfattelse ikke noget til hinder 

for, at den pågældende anvender telefonen til privat brug. Ministeriet bemærker dog, 

at der ikke ved valg af telefonabonnement må inddrages hensyn til, at ordningen tillige 

skal kunne anvendes af kommunalbestyrelsesmedlemmet til privat brug, da der i så 

fald vil blive inddraget hensyn, der har til formål at vederlægge det pågældende kom-

munalbestyrelsesmedlem. Et sådant hensyn vil efter ministeriets opfattelse ikke være 

sagligt henset til vederlagsreglernes udtømmende karakter. 

 

Det er på denne baggrund ministeriets opfattelse, at der ikke er noget til hinder for, at 

en telefon, der er stillet til rådighed i medfør af kommunestyrelseslovens § 16, stk. 11, 

2. pkt., kan anvendes til privat brug, hvis der ikke herved påføres kommunen merud-

gifter, og hvis telefonabonnementet ikke er valgt med henblik på tillige at skulle an-

vendes til privat brug. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærker, at ministeriet ikke har taget stilling til 

eventuelle skattemæssige forhold i forbindelse med udlevering af en telefon til kom-

munalbestyrelsesmedlemmer i medfør af kommunestyrelseslovens § 16, stk. 11, 2. 

pkt., og eventuelt privat brug af telefonen.  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal til orientering oplyse, at dette brev offentliggø-

res på ministeriets hjemmeside. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Kasper Ullerup Bach 

 


