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Svar på anmodning om godkendelse af vederlag til bestyrelsen i No-
mi4s i/s og svar på anmodning om godkendelse af den endelige Sam-
arbejdsaftale for Nomi4s i/s 
 
Nomi4s i/s anmoder ved brev modtaget den 21. december 2015 Stats-
forvaltningen om at godkende faste vederlag til de otte bestyrelses-
medlemmer i Nomi4s for perioden 2014-2017. 
 
Nomi4s i/s anmoder ved brev af 22. februar 2016 Statsforvaltningen om 
at godkende den endelige Samarbejdsaftale for det kommunale fælles-
skab. Nomi4s i/s oplyser, at samarbejdsaftalen er godkendt i de respek-
tive byråd/kommunalbestyrelser som følger: 
 
Holstebro Kommune den 15. december 2015 
Struer Kommune den 15. december 2015 
Lemvig Kommune den 16. december 2015 
Skive Kommune den 26. januar 2016.  
 
Resumé 
 
Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til formanden på 
100.000 kr. årligt.  
 
Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til næstformanden på 
40.000 kr. årligt. 
 
Statsforvaltningen kan ikke godkende faste vederlag til de øvrige seks 
bestyrelsesmedlemmer i Nomi4s i/s. 
 
Statsforvaltningen godkender i medfør af § 60 i kommunestyrelseslo-
ven Samarbejdsaftalen for Nomi4s i/s. 
 
Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrun-
delse for Statsforvaltningens afgørelse. 
 
Sagens baggrund 
 
De fire kommuner Holstebro, Lemvig, Skive og Struer er interessenter i 
Nomi4s i/s. Det kommunale fællesskab ledes af en bestyrelse på otte 
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medlemmer. 
 
Interessentskabets opgave er udførelse af affaldshåndteringsopgaver. 
 
Statsforvaltningen godkendte ved brev af 27. maj 2015 oprettelsen af Nomi4s i/s og opløsningen af 
nomi i/s og NVR-affald i/s.  
 
Statsforvaltningen anførte samtidig, at vi på det foreliggende grundlag ikke kunne godkende be-
stemmelsen i punkt 8.2.11 om faste vederlag. Statsforvaltningen anmodede om yderligere oplys-
ninger til brug for vores afgørelse og oplyste, at vi herefter ville foretage en samlet vurdering af 
tidsforbruget sammenholdt med karakteren og omfanget af fællesskabets virksomhed og dermed 
træffe afgørelse om hvilket indhold af vedtægternes punkt 8.2.11, vi kunne godkende. 
 
Bestemmelsen i punkt 8.2.11 havde følgende ordlyd:  
 

”Bestyrelsen vederlægges med følgende årlige honorarer: 
 
Formanden honoreres med 14 – fjorten – procent af borgmesterlønnen i Holstebro Kom-
mune, p.t. afrundet svarende til kr. 100.000 – et hundrede tusinde kroner.  
 
Næstformanden honoreres med 5½ - fem en halv – procent af ovennævnte borgmesterløn, 
p.t. afrundet svarende til kr. 40.000 – fyrre tusinde kroner.  
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres med 2,75 – to tre kvart – procent af ovennævnte 
borgmesterløn, p.t. afrundet svarende til 20.000 – tyve tusinde kroner.” 

 
Statsforvaltningen anførte endvidere, at et enkelt ord burde udgå af punkt 14.2 i samarbejdsaftalen 
(om Statsforvaltningens godkendelse af vedtægtsændringer).   
 
Ved brev af 18. august 2015 forhåndsgodkendte Statsforvaltningen en ændret formulering af ved-
tægternes punkt 8.2.11 om vederlæggelse:  
 

”Bestyrelsen fastsætter med tilsynsmyndighedens godkendelse nærmere regler om veder-
læggelse af bestyrelsens medlemmer, herunder om fastsættelse af faste vederlag til hen-
holdsvis formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.” 

 
Nomi4s i/s oplyser følgende i sit brev af 21. december 2015 om begrundelsen for anmodningen om 
faste vederlag til bestyrelsesmedlemmerne for perioden 2014-2017:  
 

”Godkendelsen af vederlaget ønskes behandlet som 3 særskilte punkter: 
1. Godkendelse af årligt vederlag til Formanden for bestyrelsen i Nomi4s i/s i perioden 2014- 
2017, kr. 100.000,- 
2. Godkendelse af årligt vederlag til Næstformanden for bestyrelsen i Nomi4s i/s i perioden 
2014 - 2017, kr. 40,000,- (Alternativt godkendelse af at dokumenterbare 
timer, udover ordinære bestyrelsesmøder, afregnes med timebetaling som et 
folketingsmedlem, eller kombination af fast vederlag og timebetaling). 
3. Godkendelse af årligt vederlag til øvrige medlemmer af bestyrelsen i Nomi4s i/s i 
perioden 2014 - 2017, kr. 20.000,- (Alternativt godkendelse af at dokumenterbare 
timer, udover ordinære bestyrelsesmøder, afregnes med timebetaling som et 
folketingsmedlem, eller kombination af fast vederlag og timebetaling). 
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Grundlag for vederlagsberegningen: 
Beregningen af det faste vederlag tager udgangspunkt i følgende forudsætninger: 

• De faktiske aktiviteter og timeforbrug i 2014 og 2015, og tilsvarende forventninger til de 
kommende år (Jf. vedlagte opgørelse). 

• En omsætning på over 200 mio. kr. i Nomi4s i/s ekskl. moms og afgifter, drift af 15 
pladser og behandlingsanlæg, affaldsindsamling, affaldsbehandling og deltagelse i 
flere store innovative udviklingsprojekter (nationale og internationale). 

• Overordnet ansvar for affaldsområdets drift og betjening af de 4 interessentkommuners 
borgere og virksomheder. 

 
Vederlagsberegningen for bestyrelsen baseres principielt på timeløn for et folketingsmed-
lem, som i tidligere godkendelser er accepteret som beregningsgrundlag.” 

 
I bilaget til anmodningen oplyser Nomi4s i/s følgende: 
 

”Nedenstående opgørelse er baseret på det faktiske direkte timeforbrug inkl. transporttid i 
2014 og 2015, herunder estimerede forberedelsestider mm. Dagsarrangementer er ansat til 
8 timer, uagtet at de ofte er af længere varighed og med overnatning.  
 
Der forventes tilsvarende aktivitet og timeforbrug i 2016 og 2017. 
 
Den samlede bestyrelse i Nomi4s i/s: 
 
Aktivitet: Antal Timeforbrug 
Bestyrelsesmøder 5 møder 25 
Forberedelse til Bestyrelsesmøder 5 møder 10 
Udsendte opfølgninger fra Nomi4s i/s  5 
Almindelige nyhedsbreve, ajour på affaldsområdet i 
Forhold til de politisk kompetenceoverdragne opgaver 

 24 

Besigtigelse af egne anlæg, temadage og temamøder 2 dage 16 
Konferencer, besigtigelse af eksterne anlæg, studieture 4 dage 32 
Samlet timeforbrug for alm. bestyrelsesmedlemmer  112 
 
Næstformand i Nomi4s i/s: 
 
Aktivitet: Antal Timeforbrug 
Aktiviteter som alm. bestyrelsesmedlem jf. 
ovenstående 

 112 

Formandsmøder i forbindelse med bestyrelsesmøder 
og andre møder om aktuelle problemstillinger mm., 
typisk med deltagelse af direktør og bestyrelsesformand 

7 møder 28 

Løbende ajourføring af viden på affaldsområdet, 
udover forventet tidsforbrug hos øvrige 
Bestyrelsesmedlemmer. 

 12 

Drøftelse af aktuelle sager, herunder mediesager og 
sager af væsentlig betydning for interessentskabet. 

10 15 
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Typisk pr. mail eller telefonisk med direktør og/eller 
bestyrelsesformand. 
Møder med andre interessenter, herunder 
forhandlinger samt møder med andre affaldsselskaber 
om strukturelle forhold, eventuelle samarbejder mm. 

3 møder 15 

Repræsentative opgaver for interessentskabet,  
herunder indvielser, receptioner o.lign. 

2 møder 8 

Samlet timeforbrug for næstformand  190 
 

 
Formand i Nomi4s i/s: 
  
Aktivitet: Antal Timeforbrug 
Aktiviteter tilsvarende Næstformand jf. ovenstående  190 
Forhåndsdrøftelser i forbindelse med bestyrelsesmøder 
og andre møder, drøftelse af aktuelle problemstillinger, 
udtalelser til pressen, shitstorms mm., som 
afklares/drøftes direkte mellem formanden  
og direktør/ledelsen i nomi4s i/s 

 60 

Løbende ajourføring af viden på affaldsområdet, 
udover forventet tidsforbrug hos øvrige 
bestyrelsesmedlemmer og næstformand 

 24 

Opgaver i forbindelse med dokumenter mm. der  
kræver tegningsberettigede underskrifter fra nomi4s  
i/s, herunder gennemgang af ofte omfattende og  
komplicerede dokumenter. Tegning sker normalt altid 
af direktør og formand i forening. (Samarbejdsaftalens 
§ 9.1) 

 48 

Godkendelse af udgifter (jf. Bestyrelsens 
forretningsorden om tilsyn) 

 18 

Repræsentative opgaver for interessentskabet,  
herunder indvielser, receptioner o.lign. – udover 
tilsvarende med deltagelse af Næstformanden 

2 møder 8 

Samlet timeforbrug for formand  348 
” 

 
Statsforvaltningens kompetence og regelgrundlaget  
 
Kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1, er sålydende: 
 

”Aftaler om samarbejde mellem kommunerne, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kom-
munalbestyrelses beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, god-
kendelse fra statsforvaltningen.” 

 
Tilsynsmyndighedens godkendelse af vedtægter m.v. for kommunale fællesskaber omfatter både 
en legalitets- og hensigtsmæssighedsprøvelse, herunder af eventuelle bestemmelser om vederlæg-
gelse af medlemmer af bestyrelsen for de pågældende selskaber. Det er således tilsynsmyndighe-
den, der – via godkendelsesbeføjelsen – træffer bestemmelse om vederlæggelse af medlemmer af 
bestyrelsen for kommunale fællesskaber. 
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De principper, som fremgår af det tidligere Indenrigsministeriums cirkulæreskrivelse nr. 9231 af 4. 
marts 1981 om vederlæggelse af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller 
delvist er i offentlig eje, finder fortsat anvendelse ved Statsforvaltningens vurdering af, om der skal 
ske godkendelse af vederlag.  
 
Det fremgår af cirkulæreskrivelsen, at vederlæggelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem som ud-
gangspunkt bør ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter (nu) § 16a i den kommunale sty-
relseslov. 
 
Udgangspunktet er således, at der alene kan vederlægges med udbetaling af mødediæter. 
  
I de tilfælde, hvor forberedelsen til møderne går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller 
hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, 
f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser og lignende kan en 
fast vederlagsordning være berettiget. Det vil ofte være formanden eller næstformanden, der har 
en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødetid.  
 
Det fremgår også af skrivelsen, at et fast vederlag i givet fald fastsættes på grundlag af en opgørelse 
over den tid, der anvendes eller forventes anvendt. Vederlaget beregnes sædvanligvis ud fra den 
timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer, medmindre hvervets karakter taler for, at der tages 
udgangspunkt i en højere lønramme.  
 
Et højt tidsforbrug kan ikke i sig selv begrunde et fast vederlag. Karakteren og omfanget af det 
kommunale fællesskabs virksomhed skal tillige indgå i vurderingen. Udover tidsforbruget indgår det 
således blandt andet i vurderingen af, om et fast vederlag er berettiget, at fællesskabet har en om-
sætning af en vis størrelse.  
 
Det fremgår af Folketingets hjemmeside, at grundvederlaget pr. 1. oktober 2013 for et folketings-
medlem er 600.998 kr. Beregnet ud fra et anslået timeforbrug på 1924 timer, svarer det til en time-
sats på ca. 312 kr. Grundvederlaget pr. 1. oktober 2014 er 616.295 kr. Beregnet ud fra et anslået 
timeforbrug på 1924 timer, svarer det til en timesats på ca. 320 kr.  
 
Eksempler fra praksis 
 
Indenrigsministeriet udtaler i 1995, at oplysninger om et forholdsvist højt tidsforbrug for et besty-
relsesmedlem ikke i sig selv kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag til det pågældende 
medlem. Efter ministeriets opfattelse må karakteren og omfanget af det pågældende kommunale 
fællesskabs virksomhed tillige indgå i tilsynsmyndighedens vurdering af, hvorvidt der er grundlag 
for at fravige de almindelige principper i cirkulæreskrivelsen. Sagen vedrørte godkendelse af veder-
lag til formanden for et plejehjemsfællesskab bestående af et plejehjem normeret til mellem 72 og 
43 personer. Det blev til sagen oplyst, at timeforbruget for formanden i 1993 var ca. 49 timer og i 
marts-juni 1994 ca. 85 timer. Ministeriet fandt ikke grundlag for at fravige det almindelige ud-
gangspunkt om en diætordning (sag 1995/1361-5). 
 
I 2008 godkendte ministeriet et fast vederlag på ca. 33.000 kr. årligt til næstformanden for bestyrel-
sen i Fynbus. Det forventede timeforbrug for næstformanden var på ca. 200 timer årligt, og fælles-
skabet havde en forventet årlig omsætning på ca. 456 millioner kr. Ministeriet lagde ikke alene 
vægt på det anslåede tidsforbrug for næstformanden, men foretog en samlet vurdering af op-
lysningerne i sagen, fællesskabets omsætning, herunder i forhold til andre trafikselskabers omsæt-
ning, og de vederlag til medlemmerne af bestyrelserne, der er godkendt for andre trafikselskaber 
(sag 2007-2341-4). 
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I 2013 fandt ministeriet, at det almindelige udgangspunkt om en diætordning ikke kunne fraviges. 
Sagen vedrørte vederlag til formanden, næstformanden og de menige medlemmer af bestyrelsen 
for Grundkort Øst I/S.  Ministeriet lagde vægt på, at fællesskabet i perioden 2007-2011 havde haft 
en omsætning på mellem 0 og 4,4 mio. kr. om året. Der var således tale om en omsætning af meget 
begrænset omfang set i forhold til de selskaber, hvor ministeriet havde godkendt særligt vederlag 
til bestyrelsesformanden og næstformanden. Ministeriet lagde endvidere vægt på, at Grundkort 
Øst I/S havde oplyst, at formanden i 2007 havde et tidsforbrug på ca. 22 dage (næstformanden ca. 
17 dage) og i 2008 havde et ekstraordinært tidsforbrug på ca. 11 dage (næstformanden det sam-
me), og i 2009 og frem et ekstraordinært tidsforbrug på 4-6 dage (næstformanden det samme). Mi-
nisteriet fandt ikke, at der for perioden 2007 og frem var tale om et så højt tidsforbrug, at det kun-
ne begrunde, at der godkendes et fast vederlag til formanden og næstformanden. Dette skulle sær-
lig ses i forhold til karakteren og omfanget af fællesskabets virksomhed. Ministeriet bemærkede og-
så, at det angivne tidsforbrug i vidt omfang var knyttet til afholdelse af møder. Ligeledes kunne mi-
nisteriet ikke godkende fast vederlag til de menige medlemmer (sag 2012-00514).   
 
Ministeriet henviste i sin afgørelse til, at ministeriet i 1998 havde godkendt et fast vederlag på 
80.000 kr. til formanden for bestyrelsen for I/S Amagerforbrændingen på baggrund af et timefor-
brug på ca. 350 timer om året og et fast vederlag til næstformanden på ca. 40.000 kr. på baggrund 
af et timeforbrug på mellem 200-250 timer årligt. 
 
Ministeriet henviste også til, at ministeriet i 1999 havde godkendt et fast vederlag på 80.000 kr. år-
ligt til formanden for bestyrelsen og repræsentantskabet af Storstrøms Trafikselskab på baggrund 
af oplysninger om et timeforbrug på 400 timer årligt. Selskabet havde en omsætning på 240 mio. 
kr. årligt.  
 
Statsforvaltningen godkendte i 2014 et fast vederlag på 70.000 kr. årligt i perioden 2014-2017 til 
formanden for et nyt kommunalt fællesskab, Nordsjællands Park og Vej. Statsforvaltningen lagde 
vægt på tidsforbrug, karakteren, omfang samt omsætning. Der blev også henset til, at der  var tale 
om opstart af et kommunalt fællesskab. Statsforvaltningen henviste til oplysningerne i sagen om, at 
der for formanden kunne være en betydelig arbejdsbyrde i form af forberedelse, besigtigelser og 
daglig kontakt med fællesskabets administration. Statsforvaltningen henviste også til det oplyste 
om, at formanden ville skulle håndtere hastesager, herunder være til stede ved besigtigelser, og at 
formanden nærmest daglig ville have kontakt med chefen for fællesskabet og reelt stå til rådighed 
for administrationen i fællesskabet på daglig basis. Der var oplyst et forventet timeforbrug på 280 
timer, fordelt på 160 timer til forberedelse af bestyrelsesmøder og 120 timer til arbejde, der ikke 
direkte er knyttet til bestyrelsesmøderne. Statsforvaltningen godkendte endvidere et fast vederlag 
på 35.000 kr. årligt til næstformanden frem til og med 2017. Der var oplyst et forventet tidsforbrug 
på 140 timer, fordelt på 80 timer til – i samarbejde med formanden – forberedelse af bestyrelses-
møder og 60 timer til arbejde, der ikke direkte var knyttet til bestyrelsesmøderne. For så vidt angik 
de menige medlemmer af bestyrelsen, fandt Statsforvaltningen, at der ikke var grundlag for at fra-
vige udgangspunktet om, at vederlæggelse af hvervet som bestyrelsesmedlem burde ske på grund-
lag af reglerne om mødediæter efter § 16a i den kommunale styrelseslov. Omsætningen var oplyst 
til at være 80 mio. kr. årligt (j.nr. 2013-613/513).  
 
Statsforvaltningen godkendte i 2014 et fast vederlag på  123.074 kr. om året til formanden for af-
faldsselskabet L90 i perioden 2014-2017. Selskabet havde i 2013 en  omsætning på ca. 284 mio. kr. 
Tidsforbruget var angivet til ca. 400 timer. Statsforvaltningen oplyste, at: ”Statsforvaltningen efter 
de konkrete omstændigheder [kan] godkende det faste vederlag på 123.074 kr. om året til forman-
den for perioden 2014-2017. Statsforvaltningen lægger herved særlig vægt på, at de af tilsynsmyn-
digheden hidtil godkendte vederlag har været på cirka samme niveau siden 2002. Det fremgår af 
sagsakterne, at tilsynsmyndighedens tidligere godkendelse har været begrundet i oplysningerne om 
formandens aktiviteter og forventede tidsforbrug, jf. ovenfor.” 
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Samtidig oplyste Statsforvaltningen bl.a., at: ”Særligt for så vidt angår godkendelse af faste vederlag 
i kommunale fællesskaber, kan der fremover ske ændringer i forhold til hidtidig praksis i den på-
gældende regionale landsdel. Vi henviser herved til, at blandt andet hensynet til hvad der er god-
kendt i andre lignende kommunale fællesskaber, indgår i Statsforvaltningens afgørelse. 
 
I forbindelse med den fremtidige behandling af anmodninger om godkendelse af faste vederlag til 
medlemmer af bestyrelserne i kommunale fællesskaber, jf. § 60 i kommunestyrelsesloven, som ef-
ter reformen den 1. juli 2013 nu omfatter hele landet, vil der således være opmærksomhed herpå i 
relation til samordning af praksis.” 
 
I 2015 godkendte Statsforvaltningen et fast vederlag på 30.000 kr. om året til formanden for Østde-
poni i perioden 2014-2017. Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at godkende et årligt vederlag 
på 59.350 kr. Statsforvaltningen  lagde særligt vægt på, at det kommunale fællesskabs omsætning 
(ca. 56 mio. kr. i 2013 og ca. 70 mio. kr. 2012) var af begrænset omfang i forhold til andre kommu-
nale fællesskaber, hvor der er godkendt fast vederlag, og at det angivne tidsforbrug i vidt omfang 
var knyttet til afholdelse af møder, seminarer samt vurderinger i forhold til regeringens ressource-
strategi og regionale samarbejder. Statsforvaltningen fandt, at det kunne give anledning til tvivl, om 
der var grundlag for at fravige udgangspunktet om mødediæter. Efter en samlet vurdering af sagens 
oplysninger og praksis for godkendelse af faste vederlag fandt Statsforvaltningen dog at kunne god-
kende et fast vederlag på 30.000 kr.  
 
Afgørelsen er af Østdeponi efterfølgende påklaget til Social- og Indenrigsministeriet, der ved brev af 
30. juni 2016 har stadfæstet Statsforvaltningens afgørelse (sagsnummer 2015-7258). 
 
Statsforvaltningens afgørelse 
 
Ved vurderingen af anmodningen om godkendelse af vederlagene lægger Statsforvaltningen ikke 
alene vægt på det anslåede tidsforbrug for formanden, næstformanden og øvrige bestyrelsesmed-
lemmer, men har foretaget en samlet vurdering af oplysningerne i sagen, det kommunale fælles-
skabs karakter og omsætning, herunder i forhold til andre kommunale fællesskaber, og de vederlag 
til medlemmer af bestyrelserne, der er godkendt for andre kommunale fællesskaber.  
 
A. Formanden 
 
Der er oplyst et samlet tidsforbrug på ca. 348 timer årligt. 
 
Statsforvaltningen finder, at der for formanden er en betydelig arbejdsbyrde ud over deltagelsen i 
møder m.v. forbundet med hvervet som formand for bestyrelsen, at det kan begrunde et fast ve-
derlag. 
 
Vi henviser til det ovenfor beskrevne om det forventede konkrete timeforbrug på ca. 348 timer, 
fordelt på forskellige arbejdsopgaver sammenholdt med karakteren og omfanget af det kommunale 
fællesskab, som det er beskrevet, herunder omsætningen på omkring 200 mio. kr. årligt, samt god-
kendte vederlag i andre kommunale fællesskaber. 
 
Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til formanden på 100.000 kr. årligt.  
 
B. Næstformanden 
 
Der er oplyst et forventet tidsforbrug på ca. 190 timer årligt. 
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Statsforvaltningen finder, at der for næstformanden er en betydelig arbejdsbyrde ud over deltagel-
sen i møder m.v. forbundet med hvervet som næstformand for bestyrelsen, at det kan begrunde et 
fast vederlag. 
 
Vi henviser til det ovenfor beskrevne om det forventede konkrete timeforbrug på ca. 190 timer, 
fordelt på de forskellige arbejdsopgaver sammenholdt med karakteren og omfanget af det kommu-
nale fællesskab, som det er beskrevet, herunder omsætningen på omkring 200 mio. kr. årligt, samt 
godkendte vederlag i andre kommunale fællesskaber. 
 
Statsforvaltningen bemærker, at næstformanden som udgangspunkt ikke kan honoreres for vareta-
gelse af opgaver, som formanden allerede er honoreret for at varetage. Omvendt er det op til be-
styrelsen selv at tilrettelægge fordelingen af opgaver mellem formand og næstformand. Der kan 
være saglige grunde til at en opgave varetages i fællesskab mellem formand og næstformand, uden 
at der af denne grund i relation til vederlæggelsen er tale om dobbeltvederlæggelse for samme 
funktion. 
 
Statsforvaltningen henviser til det af Nomi4s i/s oplyste om henholdsvis formandens og næstfor-
mandens opgavebeskrivelse og tidsforbrug, og vi forstår oplysningerne således, at flere opgaver va-
retages i fællesskab mellem formand og næstformand, fordi der er et konkret behov herfor.    
 
Statsforvaltningen godkender det faste vederlag til næstformanden på 40.000 kr. årligt. 
 
C. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Der  er oplyst et forventet tidsforbrug på ca. 112 timer årligt. 
 
Statsforvaltningen finder, at der på baggrund af de foreliggende oplysninger om tidsforbrug og ka-
rakteren af de øvrige bestyrelsesmedlemmers opgaver og samt oplysningerne om omfanget og ka-
rakteren af det kommunale fællesskabs virksomhed ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet 
om, at vederlæggelse af hvervet som bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske efter reglerne 
om mødediæter efter § 16 a i kommunestyrelsesloven.  
 
Statsforvaltningen lægger vægt på det oplyste forventede tidsforbrug for bestyrelsesmedlemmer-
ne, der ud over deltagelse i bestyrelsesmøderne og forberedelse heraf, der udgør ca. 35 timer, (va-
righeden af møderne er ca. 5 timer pr. gang og forberedelsestiden ca. 2 timer pr. gang), består i op-
følgninger (5 timer), nyhedsbreve/holde sig ajour (24 timer), besigtigelse af egne anlæg, temamø-
der mv. (16 timer) og konferencer, besigtigelse af eksterne anlæg og studieture (32 timer), i alt ca. 
77 timer. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er tale om så højt et tidsforbrug, der går 
ud over, hvad der normalt kan forventes af et bestyrelsesmedlem eller en betydelig arbejdsindsats, 
der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, at det kan begrunde, at der godkendes et fast ve-
derlag.  
 
Statsforvaltningen henviser endvidere til det ovenfor beskrevne om hensynet til fællesskabet karak-
ter og omsætning samt godkendte vederlag i andre kommunale fællesskaber.  

   
Statsforvaltningen kan derfor ikke godkende faste vederlag til de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer i 
Nomi4s i/s. 
 
Statsforvaltningen godkender, at vederlæggelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem sker på grund-
lag af reglerne i kommunestyrelseslovens § 16 a.  Der kan vederlægges med udbetaling af mødedi-
æter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Statsforvaltningen henviser til 
Social- og Indenrigsministeriets ”Vejledning om kommunale fællesskaber”, april 2016, side 62 f.  
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D. Godkendelse af Samarbejdsaftalen 
 
Ved e-mail af 18. juni 2015 modtager Statsforvaltningen et tilrettet udkast til Samarbejdsaftale for 
Nomi4s i/s til forhåndsgodkendelse, idet det er kommunernes ønske at få indhentet en sådan for-
håndsgodkendelse, inden det ændrede dokument præsenteres i byrådene. 
 
Statsforvaltningen forhåndsgodkender ændringerne ved brev af 18. august 2015. 
 
I brev af 22. februar 2016 har Nomi4s i/s oplyst, at de deltagende kommuner på kommunalbesty-
relsesmøder i december 2015 og januar 2016, jf. ovenfor, har godkendt den tilrettede Samarbejds-
aftale.  
 
Statsforvaltningen godkender hermed i medfør af § 60 i kommunestyrelsesloven Samarbejdsaftalen 
for Nomi4s i/s. 
 
Vi bemærker for god ordens skyld, at eventuelle senere ændringer af Samarbejdsaftalen kræver 
Statsforvaltningens godkendelse. 
 
Klagevejledning  
 
Denne afgørelse kan påklages til Social- og Indenrigsministeriet, jf. § 52, stk. 2, i kommunestyrelses-
loven. 
 

*** 
 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.statsforvaltningen.dk.  
 
 
 

Med venlig hilsen 

 
 

Hanne Villumsen 
Kontorchef 

 
 
 
 

 
Susann Starzet 
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