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Forhåndsgodkendelse af ændrede vedtægter for Modtagestation Syd-
danmark I/S – vederlag  

Statsforvaltningen meddelte i afgørelse af 9. december 2016, at Stats-
forvaltningen ikke på det foreliggende grundlag kunne godkende, at der 
ydes et fast vederlag pr. møde til de menige medlemmer af bestyrelsen 
og repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark I/S, idet det 
ikke fremgik af oplysningerne i sagen, hvilken arbejdsbyrde de pågæl-
dende har i forbindelse med hvervet. 

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, 
jf. kommunestyrelseslovens § 47, stk. 1. 

Codex Advokater har den 6. juni 2017 fremsendt oplysninger til sagen. 

Resumé  
Ankestyrelsen kan fortsat ikke godkende faste vederlag pr. møde til de 
menige medlemmer af bestyrelsen og repræsentantskabet for Modta-
gestation Syddanmark I/S. 

Codex Advokaters brev af 6. juni 2017 
Følgende fremgår af Codex Advokaters brev af 6. juni 2017: 

”Motas er et fælleskommunalt selskab bestående af 13 kommu-
ner. De 13 interessentkommuner er lokaliseret på Fyn og i det 
øst- og sønderjyske område. 

Motas har hovedkontor i Fredericia, hvor bestyrelsesmøderne 
afholdes. I overensstemmelse med selskabets vedtægter består 
repræsentantskabet af én person pr. interessentkommune og 
dermed pr. definition af en personkreds, der gennemsnitligt bor 
i en ikke ubetydelig afstand fra Fredericia. Tilsvarende vil alt an-
det lige også gælde den 7 mand store bestyrelse, der vælges af 
repræsentantskabet. 

I modsætning til fx møder i en kommunalbestyrelse vil der såle-
des for medlemmerne af repræsentantskab og bestyrelsen i Mo-
tas gennemsnitligt være et tidsforbrug knyttet til deltagelse i 
møderne på 2 timer. 
Møderne har gennemsnitligt – jf. det mig oplyste – en varighed 
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på ca. 1½ time. Forberedelsen af møderne kan sættes til minimum det samme (1 time). 

Et gennemsnitligt tidsforbrug på 4½ timer for medlemmerne af repræsentantska-
bet/bestyrelsen pr. møde er derfor ikke for højt sat. Et fast vederlag på kr. 1.500,00 pr. mø-
de vil så give en timesats på kr. 333,33, hvilket ikke ses at være urimeligt eller ligge ud over 
det normalt accepterede på området. 

Det er Motas´ håb, at Ankestyrelsen efter modtagelsen af disse supplerende oplysninger kan 
godkende det faste vederlag på det anførte niveau på kr. 1.500,00 pr. møde.” 

Ankestyrelsens afgørelse 
For så vidt angår Ankestyrelsens kompetence og regelgrundlaget henviser Ankestyrelsen til brevet 
af 9. december 2016.   

Ankestyrelsen har noteret sig oplysningerne om, at der i gennemsnit anvendes ca. 4,5 timer på et 
bestyrelsesmøde, herunder ca. 1,5 timer på selve mødet og ca. 1 time på forberedelse, hvortil 
kommer transport (2 timer). Antallet af møder er ikke oplyst, ligesom der ikke er oplyst om andet 
tidsforbrug. 

Ankestyrelsen har foretaget en konkret vurdering af oplysningerne om tidsforbruget og karakteren 
af de menige bestyrelsesmedlemmers opgaver. Ankestyrelsen finder på den baggrund ikke, at ud-
gangspunktet om, at vederlæggelse af hvervet som menigt bestyrelsesmedlem bør ske efter regler-
ne om mødediæter kan fraviges.  

Der er efter Ankestyrelsens  opfattelse ikke tale om så højt et tidsforbrug, der går ud over, hvad der 
normalt kan forventes af et bestyrelsesmedlem, at det kan begrunde, at der godkendes et fast ve-
derlag.  Der er desuden ikke oplyst om en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til 
mødevirksomhed.  

Ankestyrelsen kan derfor fortsat ikke godkende faste vederlag pr. møde til de menige medlemmer 
af bestyrelsen og repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark I/S.  

En vedtægtsændringen om vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabs-
medlemmer kan derfor ikke godkendes. 

Ankestyrelsen afventer herefter fortsat, at Modtagestation Syddanmark I/S – efter godkendelse af 
de ændrede vedtægter i de deltagende kommunalbestyrelser – indsender vedtægterne til Ankesty-
relsens godkendelse i medfør af § 60 i kommunestyrelsesloven, jf. Statsforvaltningens brev af 9. de-
cember 2016.   

Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 52, stk. 2, i kommunestyrel-
sesloven. 

*** 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.ast.dk. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Langelund 


