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Ankestyrelsens brev til Faxe Kommune

Tilsynsudtalelse om udpegning af kommunens repræsentanter i 

et kommunalt fællesskab og udøvelse af instruktionsbeføjelsen – 

[A] har den 2. september 2019 skrevet til Ankestyrelsen om et møde 
den 28. august 2019 i Teknik & Miljøudvalget i Faxe Kommune.

Under punktet ”Meddelelser” pålagde udvalget Faxe Kommunes 

repræsentanter på et møde i [B’s] bestyrelse den 30. august 2019 at 

fremføre, at Faxe Kommune ønskede, at direktørstillingen i [B] blev slået 

op.  

Sagen har givet Ankestyrelsen anledning til at tage stilling til, om en 

kommunalbestyrelse kan delegere udpegningen af kommunalbestyrelsens 

repræsentanter i et kommunalt fællesskabs bestyrelse og 

instruktionsbeføjelsen over for repræsentanterne til et stående udvalg. 

Resumé 

Ankestyrelsen vurderer, at byrådet i Faxe Kommune ikke kunne delegere 

udpegningen af byrådets repræsentanter i det kommunale fællesskab 

[B's] bestyrelse eller instruktionsbeføjelsen over for repræsentanterne til 

Teknik & Miljøudvalget. 

Vi beder byrådet i Faxe Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad 

vores udtalelse giver byrådet anledning til.  

3. februar 2021
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Sagens oplysninger 

Af referatet af et møde i Teknik & Miljøudvalget i Faxe Kommune den 28. 

august 2019 fremgår bl.a.: 

”116. Meddelelser 

[…] 

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 28. august 2019 

Under punkt 6 på AffaldPlus bestyrelsesmøde 30. august 2019 

pålægger Teknik og Miljøudvalget Faxe Kommunes repræsentanter 

i [B]  at fremføre, at Faxe Kommune ønsker, at direktørstillingen i 

[B] slås åbent op. Dette jævnfør instruktionsbeføjelsen.”  

Det fremgår af en e-mail, som [A] sendte til Teknik & Miljøudvalget den

31. august 2019, at [A] under mødet gjorde gældende, at der ikke

kunne træffes beslutning under det pågældende dagsordenspunkt.

Ankestyrelsen bad den 23. september 2019 byrådet i Faxe Kommune om 

en udtalelse på baggrund af henvendelsen fra [A]. Vi bad samtidig om at

modtage byrådets kompetence- og delegationsplan. 

Ankestyrelsen modtog Faxe Kommunes udtalelse den 11. oktober 2019. 

Udtalelsen var blevet behandlet på et møde i byrådet den 10. oktober 

2019.  

Følgende fremgår bl.a. af udtalelsen: 

”Der foreligger ikke en konkret tekst eller beslutning om delegering 

af instruktionsbeføjelsen til Teknik & Miljøudvalget omkring [B], 
men det er byrådets opfattelse, at der er delegeret til udvalget i 

forbindelse med styrelsesvedtægtens godkendelse. Sædvanligvis 

kan delegation ske uden udtrykkelig stillingtagen, når blot byrådet 

er bekendt med og indforstået med den pågældende 

delegationspraksis. Styrelsesvedtægten henlægger alle opgaver 

vedrørende blandt andet affald til Teknik & Miljøudvalget, og det er 

udvalget, som har udpeget de to repræsentanter. 

Det er ligeledes byrådets opfattelse, at byrådet lovligt kan delegere 

instruktionsbeføjelsen til et udvalg eller i praksis lade udvalget 
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varetage instruktionen, når blot det ikke handler om 

vedtægtsændringer, udvidelse af selskabet og lignende, hvor 

byrådet skal tage stilling til afgivelse af kompetence. […] I 

vejledningen er det ligeledes nævnt, at byrådet kan vedtage en 

overordnet strategi, som kan indgå i grundlaget for, hvordan de 

udpegede medlemmer skal agere i bestyrelsen, og dermed danne 

grundlag for eventuelle senere konkrete instrukser. Byrådet forstår 

dette således, at efterfølgende konkrete instrukser ikke behøver at 

blive udstukket af byrådet, men kan overlades til fx et udvalg.” 

Dette fremgår også af byrådets udtalelse: 

”Drøftelse og stillingtagen til den konkrete sag på dagsordenen i 

[B] skete under punktet ”Meddelelser”. Byrådet er bekendt med, 

at der ikke kan træffes beslutninger udenfor dagsordenen, 

herunder under punktet ”Meddelelser”. Byrådet finder dog, at der 

ikke er tale om en beslutning, som burde have været på 

dagsordenen, men en stillingtagen fra udvalgets side omkring et 

fuldt belyst emne på en dagsorden i et § 60 selskab, som ikke 

krævede forberedelse, og hvis konsekvenser umiddelbart kunne 

overskues.”  

Et mindretal i byrådet stemte imod forslaget til udtalelse. Følgende 

fremgår af protokollen: 

”[…] stemmer imod, da Byrådet antageligvis ikke kan delegere sin 

instruktionsbeføjelse til et stående udvalg, og fordi det er vores 

overbevisning, at instruktionen givet under ”Meddelelser” næppe er 

lovlig, da beslutninger, herunder instruktioner, kun kan træffes på 

et formelt møde under et godkendt punkt på dagsordenen.”  

Myndighedsområdet for Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg er fastsat i 

§ 18 i styrelsesvedtægten for kommunen. Følgende fremgår bl.a.:

”Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

kommunens opgaver på det tekniske, miljømæssige og 

klimamæssige område, herunder opgaver vedrørende: 

Miljømyndighed 

[…] 

- Affaldsområdet og drift af genbrugspladser”
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I beslutningsprotokollen for byrådets konstituerende møde den 7. 

december 2017 fremgår af punkt 10, at byrådet udpegede syv af 

byrådets medlemmer til Teknik & Miljøudvalget. Af punkt 63 fremgår, at 

byrådet godkendte, at der blandt byrådets medlemmer i Teknik & 

Miljøudvalget blev udpeget to medlemmer og to suppleanter til [B's]  
bestyrelse. 

Af beslutningsprotokollen for Teknik & Miljøudvalgets møde den 24. 

januar 2018 fremgår bl.a., at udvalget udpegede to medlemmer og to 

suppleanter blandt udvalgets medlemmer til [B's] bestyrelse. 

Af vedtægterne for [B] fremgår bl.a.: 

”§ 7 Bestyrelsen 

Interessentskabets øverste myndighed er en bestyrelse, til hvilken 

hver interessent udpeger 2 medlemmer med tilsvarende antal 

suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være 

medlem af kommunalbestyrelsen i vedkommende 

interessentkommune. Valgperioden følger den kommunale 

valgperiode.” 

Ankestyrelsen modtog en henvendelse fra Faxe Kommunes Teknik & 

Miljøudvalg i sagen den 26. september 2019.  

Teknik & Miljøudvalget bad bl.a. Ankestyrelsen tage stilling til, om 

byrådet kan delegere instruktionsbeføjelsen til et stående udvalg, hvor 

der ikke er tale om ændrede vedtægter for § 60 selskabet, om 

kommunens repræsentanter er forpligtede til at følge udvalgets instruks, 

og hvilke konsekvenser en manglende efterlevelse af udvalgets instruks i 

givet fald har, samt om § 60 selskabet er forpligtet til at oplyse, hvordan 

de enkelte medlemmer har stemt i en given sag.  

Regler og praksis 

Delegation af kommunalbestyrelsens kompetence 

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 11, stk. 3, at 

kommunalbestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor 

intet andet særligt er bestemt. 

Det forhold, at kommunalbestyrelsen er angivet som det kompetente 

organ i lovgivningen, indebærer ikke, at kommunalbestyrelsen er 

afskåret fra at overlade udøvelsen af sin kompetence til udvalg og den 
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kommunale administration, medmindre andet er fastsat eller forudsat i 

lovgivningen, f.eks. i form af bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen 

skal træffe beslutning i et møde. 

Når der i den kommunale styrelseslovs bestemmelser om de 

kommunalpolitiske organers sammensætning, kompetence og 

virksomhed er tillagt kommunalbestyrelsen en kompetence, vil det dog 

være forudsat, at udøvelsen af kompetencen ikke overlades til andre.  

Herudover kan det følge af en sags beskaffenhed, at behandlingen af 

sagen skal ske i kommunalbestyrelsen i et møde og således ikke kan 

overlades til et udvalg eller til den kommunale administration. Dette kan 

være tilfældet i sager, der angår kommunalbestyrelsesmedlemmers egne 

forhold, og sager, der på grund af deres betydning eller karakter i øvrigt 

i særlig grad forudsætter politisk behandling, bl.a. med den deraf 

følgende mulighed for eventuelle mindretal for at tilkendegive en 

afvigende opfattelse.  

Vi henviser til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B. 

Thomsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 2010, 

side 55 f. 

Udpegning af kommunens repræsentanter til et kommunalt fællesskabs 

bestyrelse 

Spørgsmålet om valg af medlemmer til bestyrelser og lignende, hvori 

kommunalbestyrelsen skal være repræsenteret, er reguleret i 

kommunestyrelseslovens § 17, stk. 2 og 3, hvoraf følgende fremgår: 

  ”Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer af de udvalg, 

kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsen 

eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være 

repræsenteret. 

  Stk. 3. Valg af medlemmer til de i stk. 1 og 2 nævnte udvalg m.v. 

finder sted umiddelbart efter valg af kommunalbestyrelsens 

formand og næstformand (næstformænd). Valgene har virkning for 

kommunalbestyrelsens funktionsperiode.” 

Det fremgår således af § 17, stk. 2 og 3, at udpegningen af 

kommunalbestyrelsens repræsentanter i et kommunalt fællesskabs 

bestyrelse skal ske på det konstituerende møde. Heri ligger et krav om, 

at udpegningen af de omhandlede medlemmer sker af 

kommunalbestyrelsen selv. Dette gælder, uanset om det følger af 
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lovgivningen, vedtægter m.v., at varetagelsen af hvervet er betinget af 

medlemskab af kommunalbestyrelsen. Kompetencen kan ikke delegeres 

til et udvalg eller til forvaltningen. 

Vi henviser til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B. 

Thomsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 2010, 

side 181-182.  

Der kan i styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab indvælges andre 

end kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det antages dog at være en 

forudsætning herfor, at kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelse 

over for de repræsentanter, der udpeges til styrelsesorganet for det 

kommunale fællesskab. Baggrunden er, at kommunalbestyrelsen – ved 

instruktion af kommunens repræsentanter i det kommunale fællesskab – 

skal kunne bestemme, hvordan kommunalbestyrelsen ønsker 

kommunens interesser varetaget i styrelsesorganet.  

Vi henviser til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B. 

Thomsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 2010, 

side 527. 

Af Social- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunale 

fællesskaber, april 2016, kapitel 3.5.1.1. fremgår bl.a. følgende om valg 

til fællesskabets styrende organer: 

”Det kan altså ikke fastsættes, at andre organer end 

kommunalbestyrelsen, herunder f.eks. medarbejder- eller 

brugerorganisationer, direkte kan udpege medlemmer til det 

styrende organ. Dette skyldes, at kommunalbestyrelsen ikke vil 

have instruktionsbeføjelse, jf. nærmere afsnit 3.5.1.2., over for 

medlemmer, som den ikke selv har udpeget.” 

Instruktionsbeføjelsen 

Aftaler om samarbejder mellem kommuner i et kommunalt fællesskab 

efter kommunestyrelseslovens § 60 medfører indskrænkning i de enkelte 

deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter 

kommunestyrelsesloven. 

Ved etableringen af et sådant samarbejde fraviges kommunernes i 

lovgivningen fastlagte – stedlige og saglige – forvaltningsområde, 

ligesom der herved sker et brud med grundprincippet i 
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kommunestyrelseslovens § 2, hvorefter kommunalbestyrelsen er den 

kompetente og ansvarlige myndighed for alle kommunens anliggender. 

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om der i en konkret sag 

foreligger en interesse af en sådan betydning for kommunen, at 

kommunalbestyrelsen finder anledning til at træffe beslutning om, at 

kommunalbestyrelsens repræsentanter i styrelsesorganet skal være 

forpligtet til ved stemmeafgivning at følge kommunalbestyrelsens 

vedtagelse.  

Vi henviser til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B. 

Thomsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 2010, 

side 527 f. 

Af Social- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunale 

fællesskaber, april 2016, kapitel 3.5.1.2. fremgår bl.a. følgende om 

instruktionsbeføjelsen:  

”Et bundet mandat gives af et flertal i kommunalbestyrelsen og 

gælder for alle kommunens repræsentanter. Det gælder også i 

forhold til medlemmer af styrelsesorganet for et kommunalt 

fællesskab, der er udpeget ved forholdstalsvalg af et mindretal i 

kommunalbestyrelsen.  

Det er op til kommunalbestyrelsen, i hvilke tilfælde den ønsker at 

give instrukser. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke give instrukser 

i sager vedrørende styrelsesorganets interne procedureforhold, 

f.eks. ved fastsættelse af styrelsesorganets mødetidspunkter.

Bundet mandat kan gives for en enkelt sag eller kan formuleres 

mere generelt. Det kan også være, at kommunalbestyrelsen har 

formuleret en overordnet strategi for kommunens deltagelse i 

samarbejder af forskellig karakter, herunder kommunale 

fællesskaber, som kan indgå i grundlaget for, hvordan det enkelte 

medlem skal agere i fællesskabets styrelsesorgan og dermed danne 

grundlag for eventuelle konkrete instrukser.” 

Af Betænkning nr. 996/1983 om ansvarsplacering og 

reaktionsmuligheder i kommunestyret, side 123 fremgår bl.a. følgende 

om bundet mandat: 

”I den juridiske teori (Espersen, side 209-211) antages det, at 

kommunalbestyrelsen ved flertalsbeslutning kan afgøre, hvorledes 
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dens repræsentanter i et fællesskabsorgan skal forholde sig i 

forbindelse med afstemningen om en sag i fællesskabsorganet, selv 

om fællesskabsoverenskomsten ikke indeholder bestemmelser om 

forelæggelse for eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen i en 

sag som den foreliggende. 

I praksis har indenrigsministeriet i en konkret sag (1 k. j.nr. 

1979/1131/0900-6) tilsluttet sig denne opfattelse. Ministeriet 

baserede - i overensstemmelse med teorien - sin opfattelse på en 

almindelig kommunalretlig grundsætning om, at det må være 

kommunalbestyrelsens flertal, der træffer bestemmelse om, 

hvorledes der skal disponeres i kommunens anliggender. Det må 

derfor også være overladt til de enkelte kommunalbestyrelser at 

afgøre, om der i en konkret sag er tale om dispositioner af så 

vidtrækkende betydning for kommunen, at kommunalbestyrelsen 

finder anledning til at træffe beslutning om, at 

kommunalbestyrelsens repræsentanter i et fællesskabsorgan skal 

være forpligtet til ved stemmeafgivning at følge 

kommunalbestyrelsens vedtagelse. 

Den pågældende sag blev forelagt folketingets ombudsmand, der 

ikke fandt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere 

indenrigsministeriets opfattelse. […] (Om sagen kan henvises til 

F.O.B. 1980, side 151 ff).” 

Følgende fremgår af FOB 1980, side 151 ff om Indenrigsministeriets 

opfattelse: 

”I skrivelse af 30. juli 1979 til tilsynsrådet meddelte 

indenrigsministeriet følgende: 

”Spørgsmålet om, i hvilken udstrækning 

kommunalbestyrelsesmedlemmer er bundet af 

kommunalbestyrelsens beslutning ved udførelsen af hverv som 

medlem af udvalg, kommissioner, bestyrelser o. lign., hvortil de 

er valgt af kommunalbestyrelsen, må efter indenrigsministeriets 

opfattelse besvares ud fra en vurdering af den konkrete 

situation. 

Man er enig med tilsynsrådet i, at udgangspunktet for 

besvarelsen af spørgsmålet må være, at det ved styrelseslovens 

§ 25, stk. 1, om forholdstalsvalg i disse situationer er tilsigtet at
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give mindretalsgrupper i kommunalbestyrelsen mulighed for at 

øve indflydelse på de beslutninger, der træffes i de pågældende 

udvalg, kommissioner, bestyrelser o. lign. 

Heroverfor står imidlertid et almindeligt, gældende princip om, 

at det må være kommunalbestyrelsens flertal, der træffer 

bestemmelse om, hvorledes der skal disponeres over 

kommunens aktiver. 

[…] er det indenrigsministeriets opfattelse, at Odense byråd i 

den foreliggende situation ved en flertalsbeslutning må kunne 

bestemme, hvorledes de enkelte 

kommunalbestyrelsesmedlemmers stemmeret skal udøves også 

for den eller de repræsentanters vedkommende, som er udpeget 

af et mindretal i byrådet.” 

I skrivelse af 15. november 1979 til Odense byråd meddelte 

indenrigsministeriet bl.a. følgende:  

”Herved er der af hensyn til det almindelige kommunalretlige 

princip om, at vedkommende kommunalbestyrelses flertal har 

den afgørende indflydelse på kommunens forhold udadtil, sket 

en begrænsning af fællesskabsorganets kompetence til fordel for 

bl.a. de enkelte deltagende kommuner.”” 

Desuden fremgår følgende af Betænkning nr. 996/1983 om 

ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret, side 125: 

”Ved sin indtræden i fællesskabet har den enkelte 

kommunalbestyrelse fraskrevet sig en del af sin kompetence og er 

henvist til ved afstemninger i fællesskabet at søge sine synspunkter 

gennemført gennem repræsentanterne i fællesskabet. Det må 

derfor have formodningen for sig, at kommunalbestyrelsen, som i 

øvrigt har den afgørende indflydelse på kommunens anliggender, 

må kunne bestemme, hvorledes man ønsker kommunens 

interesser varetaget i fællesskabet. Hvis man ophævede adgangen 

til at give bunden mandat, måtte man samtidig ændre de 

nuværende regler om valg af repræsentanter til 

fællesskabsorganer. I dag udpeges repræsentanterne ved 

forholdstalsvalg i overensstemmelse med KSL § 25, men hvis 

repræsentanter, der er udpeget af mindretal i 

kommunalbestyrelsen, stilles frit, måtte man gå over til 

flertalsvalg.”  
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Beslutning under punktet ”Meddelelser” 

Det skal klart fremgå af dagsordenen for et møde i kommunalbestyrelsen 

eller i et udvalg, hvorvidt der er tale om en sag, der forelægges til 

efterretning eller til drøftelse og eventuel beslutning. I sager, der 

forelægges til efterretning, kan der ikke træffes beslutning, medmindre 

alle mødedeltagerne er enige herom.   

Vi henviser til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B. 

Thomsen m.fl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 2010, 

side 671 f. 

Sådan vurderer vi sagen 

Ankestyrelsen vurderer, at byrådet i Faxe Kommune ikke kunne delegere 

udpegningen af byrådets repræsentanter i det kommunale fællesskab 

[B's] bestyrelse til Teknik & Miljøudvalget. 

Vi lægger vægt på, at det fremgår af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 

2 og 3, at valget af kommunalbestyrelsens repræsentanter skal foregå 

på kommunalbestyrelsens konstituerende møde. Kompetencen kan 

således ikke delegeres til et udvalg. 

Ankestyrelsen vurderer desuden, at byrådet i Faxe Kommune ikke kunne 

delegere udøvelsen af instruktionsbeføjelsen over for byrådets 

repræsentanter i [B] til Teknik & Miljøudvalget. 

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det fremgår af bl.a. Betænkning 

nr. 996/1983 om ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i 

kommunestyret, at det er kommunalbestyrelsens flertal, der træffer 

beslutning om, hvordan der skal disponeres i kommunens anliggender, 

og hvordan kommunalbestyrelsens repræsentanter skal forholde sig i 

forbindelse med en afstemning i en sag i et fællesskabsorgan. 

Det er desuden vores opfattelse, at beslutningen om at udøve 

instruktionsbeføjelse over for kommunens repræsentanter i et 

kommunalt fællesskabs bestyrelse har en sådan karakter og 

sammenhæng med varetagelsen af kommunens interesser, at den ikke 

kan overlades til et stående udvalg. 

Det følger heraf, at en beslutning om at udøve instruktionsbeføjelse skal 

træffes af kommunalbestyrelsen på et møde.  
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Det er desuden Ankestyrelsens opfattelse, at udøvelse af 

instruktionsbeføjelsen udgør en beslutning. Vi lægger vægt på det 

ovenfor anførte om, at det er kommunalbestyrelsens flertal, der træffer 

beslutning om, hvordan der skal disponeres i kommunens anliggender.  

Henset til, at Teknik & Miljøudvalget ikke kunne træffe beslutning om 

udøvelse af instruktionsbeføjelsen, har vi ikke fundet anledning til at 

tage stilling til det forhold, at udvalget traf beslutningen under punktet 

Meddelelser. 

Henset til ovenstående har vi heller ikke fundet anledning til at foretage 

en nærmere vurdering af, hvilke reaktionsmuligheder kommunen har i 

tilfælde af, at en repræsentant ikke følger en instruks, eller om et 

kommunalt fællesskab er forpligtet til at oplyse en kommune om, 

hvordan kommunens repræsentant har stemt. 

Vi beder om byrådets bemærkninger til vores udtalelse 

Ankestyrelsen beder byrådet i Faxe Kommune om inden to måneder 

at oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til.  

Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk i anonymiseret form. 

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i 

§ 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner 

eller undladelser. Det står i § 50 i kommunestyrelsesloven. 

Ankestyrelsen kan derimod ikke tage stilling til, om det enkelte medlem 

af kommunalbestyrelsen overholder sine pligter. 

Venlig hilsen 

Julie Sinkbæk Juuel 
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Vi har anvendt: 

Bekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 af lov om kommunernes styrelse 

(kommunestyrelsesloven) 
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