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Ankestyrelsens brev til CTR I/S

Vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for CTR I/S 

CTR I/S bad den 11. april 2018 Ankestyrelsen om at godkende en årlig 

regulering af vederlag til medlemmerne af det kommunale fællesskabs 

bestyrelse. 

Ankestyrelsen afgjorde den 29. juli 2019, at vi ikke kunne godkende en 

årlig regulering af de faste vederlag til formanden og næstformanden i 

bestyrelsen for CTR I/S.  

Samtidig meddelte Ankestyrelsen, at vi ud fra de foreliggende 

oplysninger agtede at tilbagekalde Statsforvaltningen Hovedstadens 

godkendelse af faste vederlag til de menige medlemmer af bestyrelsen. 

Ankestyrelsen har nu behandlet CTR I/S’s bemærkninger til den varslede 

afgørelse om tilbagekaldelse.  

Resumé 

Ankestyrelsen tilbagekalder ikke Statsforvaltningen Hovedstadens 

afgørelse om at godkende faste vederlag til de menige medlemmer af 

bestyrelsen for CTR I/S.  

CTR I/S kan derfor fortsat vederlægge de menige medlemmer af 

bestyrelsen for CTR I/S med 25.000 kr. årligt. 

Her følger en nærmere redegørelse for baggrunden for Ankestyrelsens 

vurdering. 

Sagens baggrund 

17. februar 2020
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I Ankestyrelsens afgørelse af 29. juli 2019 gennemgik vi de foreliggende 

oplysninger om de menige bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug på 

bestyrelsesarbejdet samt regler og praksis for fastsættelse af vederlag til 

bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber. 

 

CTR I/S havde oplyst, at de menige bestyrelsesmedlemmer brugte ca. 

40 timer årligt på bestyrelsesarbejdet ud over mødevirksomhed.  

 

Ankestyrelsen vurderede, at der med dette tidsforbrug, sammenholdt 

med karakteren af de menige medlemmers opgaver, ikke var grundlag 

for at fravige udgangspunktet om vederlæggelse efter reglerne om 

mødediæter i kommunestyrelseslovens § 16 a. 

 

Med en høringsfrist på 2 måneder varslede Ankestyrelsen på den 

baggrund en tilbagekaldelse af Statsforvaltningen Hovedstadens 

godkendelse af fast vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer.  

 

CTR I/S oplyste den 2. oktober 2019, at Ankestyrelsens afgørelse om 

afslag på at godkende årlig regulering af formandens og 

næstformandens vederlag blev taget til efterretning.  

 

Om Ankestyrelsens varsel om tilbagekaldelse af Statsforvaltningen 

Hovedstadens afgørelse oplyste CTR I/S blandt andet følgende: 

 

”CTR havde således en omsætning i 2018 på 2,4 mia. kr. 

Derudover kan det oplyses, at interessentselskabet har aktiver og 

passiver på 4 mia. kr.  

 

Når disse oplysninger er relevante, skyldes det, at samtlige 

bestyrelsesmedlemmer ved varetagelse af deres hverv i CTR løfter 

et stort økonomisk ansvar på vegne af de kommunale ejere, og 

deres beslutninger har økonomiske konsekvenser for 

ejerkommunerne. 

  

CTR finder det af afgørende betydning, at honoreringen af alle 

bestyrelsesmedlemmer ikke kun afspejler tidsforbruget, men i også 

afspejler karakteren af de beslutninger, bestyrelsen træffer. 

  

I forhold til de menige medlemmers tidsforbrug vil CTR gerne 

konkretisere de menige medlemmers faktiske indsats for CTR 

udover, den almindelige mødeaktivitet. Dette skyldes også, at CTR 

i denne mødeperiode har trukket mere på 

bestyrelsesmedlemmernes tid end tidligere, og at bestyrelsen har 

tilkendegivet, at de også fremadrettet ser dette relevant og 

nødvendigt for varetagelse af deres opgave. 
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Udover sædvanlig mødeaktivitet har alle bestyrelsesmedlemmerne 

således deltaget i et døgns kursus i kodeks for professionelt 

bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen besluttede på dette seminar, at et 

lignende døgnseminar er relevant årligt, dels fordi bestyrelsen 

ønsker at sætte fokus på kommunikationsstrategien og på, hvordan 

bestyrelsesmedlemmerne kan være "ambassadører" for CTR og 

viden om fjernvarme, dels som følge af nye rammevilkår og 

energistrategiske udfordringer med grøn omstilling. I forlængelse 

heraf påtager også de menige bestyrelsesmedlemmer sig at indvie 

tekniske anlæg i lokalområdet, deltaget i konferencer, kurser mv. 

Disse forhold gør sig gældende for alle bestyrelsesmedlemmer og 

øger dermed alle medlemmernes tidsforbrug i forhold til det hidtil 

oplyste. Endelig afholder også de menige medlemmer af CTR's 

bestyrelse løbende møder og formøder forud for 

bestyrelsesmøderne med både ejerkommunerne, 

distributionsselskaberne og relevante embedsmænd. 

  

På den baggrund er det CTR's vurdering, at det vil være et mere 

retvisende billede over den faktiske tid, som de menige 

medlemmer yder til seminar, forberedelse, aktiviteter og generel 

vidensopbygning og formidling, som følge af deres 

bestyrelsesarbejde i CTR, hvis tidsforbruget skønnes til ca. 100 

timer årligt.” 

 

Ankestyrelsens vurdering 

 

Ankestyrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at tilbagekalde 

Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse om at godkende faste 

vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer.  

 

Vi har ved denne vurdering lagt vægt på de nye oplysninger fra CTR I/S 

om, at de menige bestyrelsesmedlemmers arbejdsindsats skønnes at 

udgøre ca. 100 timer årligt ud over mødevirksomhed. 

 

Ankestyrelsen har desuden foretaget en samlet vurdering af 

oplysningerne i sagen sammenholdt med tilsynsmyndighedernes praksis 

for godkendelse af faste vederlag til menige medlemmer for bestyrelser i 

kommunale fællesskaber. Vi henviser til beskrivelsen af regler og praksis 

i vores afgørelse af 29. juli 2019. 

 

CTR I/S kan derfor fortsat vederlægge de menige medlemmer af 

bestyrelsen for CTR I/S med 25.000 kr. årligt. 

 

Vi bemærker for god ordens skyld, at vores afgørelse af 29. juli 2019 om 

afslag på en årlig regulering af bestyrelsesmedlemmernes faste vederlag 

fortsat gælder.  
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Dette brev offentliggøres på www.ast.dk sammen med Ankestyrelsens 

brev af 29. juli 2019 til CTR I/S. 

 

Venlig hilsen 

 

Signe Madsen 




