
 

J.nr. 19-43305 

 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Tel +45 3341 1200 

 
ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 
 
EAN-nr:  
57 98 000 35 48 21 
 
Åbningstid: 
man-fre kl. 9.00-15.00 

 

  

 

 

 

Faxe kommune 

Frederiksgade 9   

4690 Haslev  

 

 

Høring om mulig tilsynssag 

 

Ankestyrelsen har modtaget en henvendelse af 2. september 2019 fra 

Finn Hansen. Vi vedlægger en kopi. 

 

Vi beder byrådet i Faxe kommune om en udtalelse på baggrund af 

henvendelsen.  

 

Vi skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse 

en tilsynssag. Vi henviser til kapitel VI i kommunestyrelsesloven. 

 

Vi beder også byrådet om at sende byrådets kompetence- og 

delegationsplan. 

 

Vi beder om at få byrådets udtalelse samt kompetence- og 

delegationsplanen inden to måneder. 

 

Venlig hilsen 

 

Julie Sinkbæk Juuel 

 

 

 

 

Kopi er sendt til: 

 

Finn Hansen 

 

 

23. september 2019 



Fra: ast@ankestyrelsen.dk
Til: Sikker Web Ankestyrelsen
Emne: Kontaktformular - Ankestyrelsen
Dato: 2. september 2019 17:26:46
Vedhæftede filer: Klage InstruktionsbefÃ¸jelser.msg
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Mail
fihn@faxekommune.dk

Telefon
30508613

Navn
Finn Hansen

Hvad kan vi hjælpe med?
Jeg vil gerne klage over behandlingen på Teknik og Miljø udvalget i Faxe
Kommune den 28. august 2019 
Under punkt 6 på Affalds Plus bestyrelsesmøde d. 30. august 2019 pålægger
udvalget kommunens repræsentanter i affaldPlus at fremføre, at faxe Kommune
ønsker, at direktørstillingen i AffaldPlus slås åben op. Dette jævnfør
instruktionsbeføjelsen. 
Jeg kan ikke godtage at man under punkt meddelelser taget denne beslutning. 
Jeg har ingen mulighed for forberedelse til punktet.

Evt. sagsnummer
Adresse

Åbakkevej 6
Adresse2
Postnummer

4690
By

Haslev
Organisation

Byrådsmedlem

mailto:ast@ankestyrelsen.dk
mailto:sikkerweb@ast.dk

VS: Instruktionsbeføjelse og tilkendegivelse fra fagudvalg



 


 


			Venlig hilsen

Finn Hansen
Byrådsmedlem 
Direkte tlf.: 40861016 
Mobil tlf.: 30508613 












			Faxe Byråd 








			





			





			Frederiksgade 9 








			Telefon: 56203000 








			4690 Haslev 








			 www.faxekommune.dk 











			

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev 




Hvis du som borger eller virksomhed skal sende følsomme oplysninger til Faxe Kommune skal du bruge Digital Post.

Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID klar.
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489

Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv klar.
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489











			






 


Fra: Finn Hansen 
Sendt: 31. august 2019 20:33
Til: Teknik- og Miljøudvalget
Cc: _ByrådFaxe
Emne: VS: Instruktionsbeføjelse og tilkendegivelse fra fagudvalg




 


Til Teknik og Miljøudvalget


 


Fredag den 30. august blev der afholdt bestyrelsesmøde i Affald Plus, under punkt 6 Direktørens ansættelse, stemte jeg imod instruktionsbeføjelsen, som udvalget


besluttede, efter punktet meddelelser på udvalgsmødet den 28. august 2019. Jeg kan ikke godkende at der bliver truffet beslutninger som binder ens stemmeret, uden at det er på en dagsorden,


Vi kan ikke beslutte noget under meddelelser, punktet var ikke engang under meddelelser har vi fået fortalt flere gange, men flertallet kan åbenbart.


 


Baggrunden er, at en instruktion er en alvorlig ting - som dels griber ind i en demokratisk valgt politikers ret til at ytre egne holdninger og - dels kun tages i brug i de sjældne tilfælde, hvor det virkelig handler om, at kommunens interesser står på spil. (Og  det sidste kan man vel ikke rigtig påstå, i forhold til ansættelse af en direktør i et Kommunalt I/S. Et I/S som i øvrigt ledes af en kompetent og af kommunerne udpeget bestyrelse)


Jeg mener ikke man kan delegere beslutningen fra byrådet til udvalget, kun byrådet kan beslutte dette.


 


Formanden for Affald Plus fik et notat fra advokaten, som er vedhæftet denne skrivelse.


 


Fra: Finn Hansen 


 


Sendt: 29. august 2019 09:42


Til: Teknik- og Miljøudvalget; Thomas Eriksen


Emne: Kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse


 


Til Teknik og Miljøudvalget


 


Under debatten i meddelelse, beslutte i at Henrik og Jeg skulle stemme for at ansættelsen af direktør i Affald plus skulle opslås offentligt,


Jeg gjorde opmærksom at man ikke kan beslutte noget under meddelelse, det fastholder jeg.


Samtidig gjorde jeg opmærksom på at det kun er kommunalbestyrelsen der har beføjelse til at give instruktionsbeføjelser, jeg har undersøgt sagen


og må meddele, at det er kun kommunalbestyrelsen der kan give denne beføjelse ifølge styrelsesloven.


Lovtekst i Lov om kommunernes styrelse Normalforretningsorden side 548


Samt materiale under Horten.dk advokater, ved hæfter sagen.


 


Bestyreles møde i Affald Plus vil jeg høre hvad formandskabet begrundelse er for at forlænge ansættelsen, samt spørge ind til sagen, ud fra det vil jeg træffe den beslutning som tjener selskabet bedst muligt.


 


Venlig hilsen


 


Finn Hansen


Byrådsmedlem 


Direkte tlf.: 40861016 


Mobil tlf.: 30508613 


 


 


Faxe Byråd 


                      


Frederiksgade 9                   Telefon: 56203000 


4690 Haslev    www.faxekommune.dk 


 


 


________________________________________


Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev 


________________________________________


Hvis du som borger eller virksomhed skal sende følsomme oplysninger til Faxe Kommune skal du bruge Digital Post.


 


Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID klar.


https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489


 


Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv klar.


https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489


 


 


			Venlig hilsen

Finn Hansen
Byrådsmedlem 
Direkte tlf.: 40861016 
Mobil tlf.: 30508613 












			Faxe Byråd 








			





			





			Frederiksgade 9 








			Telefon: 56203000 








			4690 Haslev 








			 www.faxekommune.dk 











			

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev 




Hvis du som borger eller virksomhed skal sende følsomme oplysninger til Faxe Kommune skal du bruge Digital Post.

Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID klar.
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489

Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv klar.
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489











			






 


Fra: Thomas Eriksen 
Sendt: 29. august 2019 15:30
Til: Teknik- og Miljøudvalget
Cc: Thomas Eriksen
Emne: VS: Instruktionsbeføjelse og tilkendegivelse fra fagudvalg




 


Til teknik og Miljø udvalget.


 


I forlængelse af udvalgsmødet i går og mailen fra Finn Hansen, har jeg bedt vores jurist se på sagen og give en tilbagemelding på håndteringen og rådgivningen fra min side, omkring instruktionsbeføjelse og tilkendegivelsen fra udvalget under meddelelser.


 


Såfremt der skulle opstå spørgsmål er i velkommen til, at kontakte mig.


 


			Venlig hilsen

Thomas Eriksen
Kommunaldirektør 
Direkte tlf.: 56203004 
Mobil tlf.: 21154347 











			Direktionen 








			Direktionen 








			Frederiksgade 9 








			Telefon: 56203000 








			4690 Haslev 








			  www.faxekommune.dk 











			

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev








 


			 


Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af direktør kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.










 


Fra: Randi Kynde 
Sendt: 29. august 2019 15:27
Til: Thomas Eriksen
Emne: Instruktionsbeføjelse og tilkendegivelse fra fagudvalg




 


Hej Thomas 


 


Teknik & Miljøudvalget har udpeget medlemmer til bestyrelsen i Affaldplus I/S, som er et §60-selskab, der alene udfører kommunale opgaver. Formålet med udpegelsen er at varetage kommunens interesser. De udpegede medlemmer er i det tilfælde underlagt instruktionsbeføjelse. 


Man er som udpeget ikke underlagt instruktionsbeføjelse i A/S, ApS og i fonde, hvor flertallet er udpeget af byrådet. Endvidere er man ikke underlagt instruktionsbeføjelse i organer, der udfører ikke-kommunale opgaver (eller både og), og når man er udpeget som sagkyndig. 


 


Hvis den udpegede er formand, bør der udvises tilbageholdenhed med instruktion, når en del af formålet med anvendelsen af konstruktionen i selskabet, fonden eller lignende har været at skabe et selvstændigt organ, fx således at formanden sammen med den daglige ledelse tegner selskabet udadtil. Hvor det af lovgivningen for organet eller dets vedtægt eller forretningsorden fremgår, at kommunen direkte udpeger formanden, består instruktionsadgangen fuldt ud.


 


Man er underlagt flertallets instruktionsbeføjelse, uanset om pågældende er udpeget af mindretallet efter forholdstalsvalg.


Når byrådet har instruktionsbeføjelse kan byrådet – og et fagudvalg efter delegation – give et bestyrelsesmedlem et bundet mandat, som skal følges under arbejdet i bestyrelsen. Kompetencen til at varetage byrådets opgaver på affaldsområdet er delegeret til Teknik & Miljøudvalget, jf. styrelsesvedtægten § 18. Teknik & Miljøudvalget kan således give udpegede medlemmer instrukser, som skal følges. 


 


Der findes ikke nogle regler, som angiver formkrav til, hvordan instruktionsbeføjelsen skal udøves, herunder om dette skal ske i møder, som beslutninger, under punktet ”meddelelser”, som tilkendegivelser eller andet. Det antages derfor, i overensstemmelse med praksis, at instruktion kan udøves uformelt ved en tilkendegivelse, herunder også i et udvalgsmøde under punktet ”meddelelser”.


 


Udvalget kan bede de udpegede medlemmer om løbende at orientere fra hvervet, således at instruktionsbeføjelsen kan benyttes i relevant omfang. 


 


 


			Venlig hilsen

Randi Kynde
Chefkonsulent 
Direkte tlf.: 56203686 
Mobil tlf.: 21154378 












			





			Direktionssekretariatet 








			Frederiksgade 9 








			Telefon: 56203000 








			4690 Haslev 








			 www.faxekommune.dk 











			

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev 




Hvis du som borger eller virksomhed skal sende følsomme oplysninger til Faxe Kommune skal du bruge Digital Post.

Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID klar.
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489

Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv klar.
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489
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Instruktionsbeføjelser





Af Lov om Kommunernes Styrelse med kommentarer, 2. udg., 2010, er på side 527 anført, at 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 at følge kommunalbestyrelsens vedtagelse. Det fremgår tillige, at det kommunale fællesskabs vedtægter kan bestemme andet, men dette ses ikke at være tilfældet for AffaldPlus.


 Som eksempel på adgangen til at meddele bundet mandat er nævnt valg af formand i et styrende organ (ansættelse af direktør kan dog ikke umiddelbart sidestilles hermed). Dette fremgår af Indenrigsministerens besvarelse af et spørgsmål i 1998 vedrørende Frederiksborg Amts instruktionsbeføjelser i forhold til dets medlemmer af HT's bestyrelse.


 Det er ikke i kommentarerne til kommunestyrelsesloven udtrykkeligt anført, at kommunalbestyrelsen ikke kan delegere sin kompetence til et stående udvalg. Det er således kun i Hortens nyhedsbrev, at det udtrykkeligt er anført, at kommunalbestyrelsen ikke kan delegere kompetencen til at udøve instruktion til udvalg, men reale grunde taler herfor.


 I Social- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunale fællesskaber fra april 2016 er det om instruktionsbeføjelse anført:


 "3.5.1.2 Instruktionsbeføjelse 


Kommunalbestyrelsen har adgang til at bestemme, hvordan kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunens repræsentanter skal agere i fællesskabets bestyrelse. Man taler om, at


”kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelse” eller mulighed for at give sin repræsentant ”bundet mandat”.


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.


Det kan være hensigtsmæssigt, at der ved fastlæggelsen af fællesskabets beslutningsprocesser er taget højde for eventuelle behov for at afklare et bestyrelsesmedlems mandat i væsentlige sager, f.eks. således at en sag behandles to gange med et sådant tidsmæssigt mellemrum, at mandatet kan afklares mellem behandlingerne."


 Det synes af sidste afsnit forudsætningsvist at fremgå, at det er kommunalbestyrelsen, som behandler sager om instruktionsbeføjelse, idet processen forudsættes at være tung.


 I forhold til udvalg erindres, at der skal udsendes dagsorden for udvalgsmøderne, jf. kommunestyrelseslovens § 20, stk. 3, hvori ligger, at der kun kan træffes beslutning på udvalgsmøderne om punkter på dagsordenen, og at ethvert udvalgsmedlem i øvrigt kan kræve, at et anliggende bringes op i kommunalbestyrelsen (§ 23).


 Generelt er det min vurdering


 at                      kommunalbestyrelsen antageligvis slet ikke kan delegere sin instruktionsbeføjelse til et stående udvalg, og


 


at                      den beslutning, som TMU i Faxe Kommune, der ikke har været på dagsordenen til det pågældende udvalgsmøde, men er anført under punktet ”meddelelser”, næppe er lovlig, hvorved bemærkes, at selve det forhold, at beslutningen ikke har været på dagsordenen peger i retning af, at der ikke er tale om en væsentlig kommunal interesse, som berettiger, at kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelse.              


Venlig hilsen


KØNIG ADVOKATER


Niels Thestrup
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Instruktionsbeføjelsen kan være et redskab for kommunalbestyrelsen til at sikre 
kommunens interesser, når kommunale aktiviteter drives i en selvstændig enhed. 
Men hvad indebærer instruktionsbeføjelsen egentlig? Og hvornår er 
kommunalbestyrelsen tillagt instruktionsbeføjelse? 



Når en kommune beslutter at varetage 
sine lovlige kommunale opgaver i en 
selvstændig enhed som f.eks. et aktie-
selskab, et kommunalt fællesskab eller 
en fond, er det ofte af stor betydning, 
hvordan kommunalbestyrelsen kan 
gøre sin indflydelse gældende. Et 
element i styringen er, om 
kommunalbestyrelsen har 
instruktionsbeføjelse over for de 
medlemmer, der udpeges til det øverste 
ledelsesorgan for enheden, typisk en 
bestyrelse. Om kommunalbestyrelsen 
har instruktionsbeføjelse afhænger 
nemlig af, hvilken retlig form enheden 
er organiseret i. 



I denne artikel kigger vi dels nærmere 
på, hvad instruktionsbeføjelsen 
indebærer, og hvordan den udøves, 
dels i hvilke sammenhænge kommunal-
bestyrelsen kan gøre instruktions-
beføjelsen gældende. 



HVAD INDEBÆRER 
INSTRUKTIONSBEFØJELSEN?
Instruktionsbeføjelsen giver kommunal-
bestyrelsen adgang til at påvirke 
beslutnings processen i bestyrelsen for 
den selvstændige enhed. Kommunal-
bestyrelsen kan således træffe en retligt 



bindende beslutning om, hvordan 
det udpegede medlem 



skal stemme ved de 



enkelte ledelsesbeslutninger i den selv-
stændige enhed. Herved bliver bestyrelses  -
medlemmet kommunal bestyrelsens 
“forlængede arm”. Dette omtales ofte 
på den måde, at kommunalbestyrelsen 
meddeler bestyrelsesmedlemmet et 
bundet mandat. 



Kommunalbestyrelsen kan ikke 
delegere kompetencen til at udøve 
instruktion til forvaltningen eller udvalg. 



HVILKE SAGER KAN DER GIVES 
INSTRUKTION I?
Kommunalbestyrelsen beslutter 
egenhændigt, i hvilke og hvor mange 
sager instruktionsbeføjelsen anvendes. 
Antallet af beslutninger, hvor kommunal-
bestyrelsen kan meddele bundet mandat, 
er således som udgangspunkt 
ubegrænset. Instruktionsbeføjelsen er 
dog typisk særlig relevant ved 



beslutninger, der er af væsentlig 
betydning for den pågældende 
kommune, f.eks. optagelse af lån, som 
kommunen hæfter for. Herudover er det 
i tilsynspraksis antaget, at kommunal-
bestyrelsen ikke kan give bundet mandat 
i sager om interne procedureforhold.



Bundet mandat kan endvidere gives 
sag for sag eller formuleres generelt. 
Kommunalbestyrelsen kan også formulere 
en overordnet strategi, som sidenhen 
kan danne grundlag for konkrete instrukser.



DET TIDSMÆSSIGE ASPEKT
Det kan være en udfordring for 
kommunal bestyrelsen at nå at behandle 
spørgsmålet om eventuelt bundet 
mandat forud for en vigtig beslutning. 
Det kræver, at kommunalbestyrelsen er 
tilstrækkelig underrettet om, hvornår 
der afholdes møde i bestyrelsen, og 
hvilke beslutninger der skal træffes på 
det pågældende møde. Og i tilfælde af 
ekstraordinære bestyrelsesmøder, som 
indkaldes med kort varsel, kan det 
under alle omstændigheder være 
vanskeligt eller umuligt for kommunal-
bestyrelsen at nå at træffe beslutning 
om bundet mandat forud herfor. 



Instruktionsbeføjelsen kan derfor efter 
omstændighederne være mest muligt 
effektiv, hvis vedtægterne for den selv-
stændige enhed udformes, så væsentlige 
beslutninger skal behandles på to 
bestyrelsesmøder, der skal afholdes 
med f.eks. minimum to måneders 
varsel. Herved sikres det, at kommunal-
bestyrelserne får mulighed for at 
behandle den pågældende beslutning 
og eventuelt meddele bundet mandat. 



I HVILKE SAMMENHÆNGE HAR 
KOMMUNALBESTYRELSEN 
INSTRUKTIONSBEFØJELSE?
Om kommunalbestyrelsen kan anvende 
instruktionsbeføjelse afhænger for det 
første af den retlige karakter af den 
retlige enhed, hvor der skal træffes 
beslutning. Derudover kan forholdet 
være reguleret i enhedens vedtægter. 



I de tilfælde, hvor der ikke er mulighed 
for at give bundet mandat, afskærer 
det ikke bestyrelsesmedlemmet fra at 
drøfte sagen med kommunen (medmindre 
regler om tavshedspligt er til hinder 
herfor). Og der er heller ikke noget til 
hinder for, at sagen drøftes i udvalg 
eller kommunalbestyrelsen – f.eks. for 
at klæde medlemmet bedst muligt på i 
forhold til at træffe den konkrete 
beslutning. 



Det vil herefter være op til det 
pågældende medlem at træffe endelig 
beslutning om, hvordan der skal stemmes 
ved behandlingen af den konkrete 
beslutning.



§ 60-FÆLLESSKABER
Kommunestyrelseslovens § 60 giver 
kommunerne hjemmel til at indgå aftale 
om samarbejde, hvorved der sker 
kompetence  overdragelse til et selv-
stændigt styrelsesorgan. § 60-fælles-
skabet kan organiseres på flere 
forskellige måder – interessentskabet 
(I/S) er den mest anvendte form. I et 
interessentskab hæfter ejerne direkte 
og solidarisk for interessentskabets 
forpligtelser, og bestyrelsen skal vare-
tage ejernes interesser. Det følger 
derfor af tilsynspraksis – og af 
vejledningen om kommunale fællesskaber 
(april 2016), at en kommunalbestyrelse 
har instruktionsbeføjelse over for det 
eller de medlemmer, den har udpeget 
til bestyrelsen for et § 60-fællesskab. 



INTERESSENTSKAB, DER IKKE ER 
GODKENDT EFTER § 60 
To eller flere kommuner (eller andre) 
kan endvidere udføre aktiviteter i et 
interessentskab, der ikke er organiseret 
som et § 60-fællesskab; dvs. hvor der 
ikke er sket egentlig kompetence over-
dragelse. Her gør de samme forhold 
som ovenfor om hæftelse og interesse-
varetagelse sig gældende, og der er 
derfor mulighed for at udøve instruktion 
af de medlemmer, en kommune selv 
har udpeget. 



AKTIE-, ANPARTS- OG PARTNER–
SELSKABER
Det følger af selskabsloven, at 
bestyrelsen i et aktieselskab (A/S) og 
anpartsselskab (ApS) vælges af 
generalforsamlingen; dvs. af selskabets 
aktionærer, og at generalforsamlingen 
er det (eneste) sted, hvor ejerne har ret 
til at træffe beslutninger om selskabet. 
Det samme gælder for et partnerselskab 
(P/S). Herudover følger det af loven, at 
bestyrelsen er forpligtet til at varetage 
selskabets interesse. Loven fortolkes 
derfor også således, at hvervet som 
bestyrelsesmedlem er et personligt 
hverv, og at et medlem af bestyrelsen 
derfor ikke kan underlægges instruktion. 
De selskabsretlige regler er således ikke 
forenelige med instruktionsbeføjelsen, 
hvorfor kommunalbestyrelsen ikke kan 
gøre beføjelsen gældende i dette tilfælde. 



FONDE MV.
Det er heller ikke muligt at instruere 



medlemmerne af fondsbestyrelsen i en 
fond. En fond er selvejende, og 
bestyrelsen skal udelukkende varetage 
fondens interesse. Det indebærer i 
øvrigt også, at fondsbestyrelsen skal 
være uafhængig af stifter af fonden. 
Hvervet som bestyrelsesmedlem anses 
derfor – som ved kapitalselskaber, jf. 
ovenfor – for at være personligt, og 
instruktion er uforenelig hermed.



I mange tilfælde vil kommunen have en 
kontrakt eller driftsoverenskomst med 
fonden, f.eks. når fonden udfører opgaver 
på det sociale område. I disse aftaler 
kan kommunen fastsætte vilkår for, 
hvordan opgaven skal udføres. Dette 
har imidlertid ikke karakter af instruktion 
af bestyrelsen. 



For så vidt angår foreninger, afhænger 
spørgsmålet om kommunalbestyrelsens 
instruktionsbeføjelse over for 
medlemmerne af foreningsbestyrelsen 
af foreningens vedtægter. Der er tale 
om en konkret vurdering, og det kan 
her indgå, om medlemmet er udpeget 
direkte af kommunen. 



MEN HUSK AT…
Hvis kommunen vælger en 
organiseringsform, hvor der ikke kan 
styres gennem instruktion af bestyrelsen, 
kan kommunen på andre måder udøve 
indflydelse over for den selvstændige 
enhed. Kommunens interesser kan i 
sådanne tilfælde – afhængig af 
organiserings formen – bl.a. varetages i 
vedtægterne, i kontrakt/driftsaftale, på 
generalfor samlingen, ved formulering 
af ejer strategier og -politikker samt ved 
kommunens planlægning 
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Venlig hilsen 
 
Finn Hansen 
Byrådsmedlem  
Direkte tlf.: 40861016  
Mobil tlf.: 30508613  

 

 
Faxe Byråd  
Frederiksgade 9   Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

 
Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev  

Hvis du som borger eller virksomhed skal sende følsomme oplysninger til Faxe 
Kommune skal du bruge Digital Post. 
 
Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket 
herunder. Husk at have dit NemID klar. 
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489 
 
Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte 
linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv klar. 
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489 
 

 

Fra: Finn Hansen  
Sendt: 31. august 2019 20:33 
Til: Teknik- og Miljøudvalget 
Cc: _ByrådFaxe 
Emne: VS: Instruktionsbeføjelse og tilkendegivelse fra fagudvalg 
Til Teknik og Miljøudvalget 
Fredag den 30. august blev der afholdt bestyrelsesmøde i Affald Plus, under punkt 6 Direktørens ansættelse, 
stemte jeg imod instruktionsbeføjelsen, som udvalget 
besluttede, efter punktet meddelelser på udvalgsmødet den 28. august 2019. Jeg kan ikke godkende at 
der bliver truffet beslutninger som binder ens stemmeret, uden at det er på en dagsorden, 
Vi kan ikke beslutte noget under meddelelser, punktet var ikke engang under meddelelser har vi fået fortalt 
flere gange, men flertallet kan åbenbart. 
Baggrunden er, at en instruktion er en alvorlig ting - som dels griber ind i en demokratisk valgt politikers ret til 
at ytre egne holdninger og - dels kun tages i brug i de sjældne tilfælde, hvor det virkelig handler om, at 
kommunens interesser står på spil. (Og det sidste kan man vel ikke rigtig påstå, i forhold til ansættelse af en 
direktør i et Kommunalt I/S. Et I/S som i øvrigt ledes af en kompetent og af kommunerne udpeget bestyrelse) 
Jeg mener ikke man kan delegere beslutningen fra byrådet til udvalget, kun byrådet kan beslutte dette. 
Formanden for Affald Plus fik et notat fra advokaten, som er vedhæftet denne skrivelse. 
Fra: Finn Hansen  
Sendt: 29. august 2019 09:42 
Til: Teknik- og Miljøudvalget; Thomas Eriksen 
Emne: Kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse 
Til Teknik og Miljøudvalget 
Under debatten i meddelelse, beslutte i at Henrik og Jeg skulle stemme for at ansættelsen af direktør i 
Affald plus skulle opslås offentligt, 
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Jeg gjorde opmærksom at man ikke kan beslutte noget under meddelelse, det fastholder jeg. 
Samtidig gjorde jeg opmærksom på at det kun er kommunalbestyrelsen der har beføjelse til at give 
instruktionsbeføjelser, jeg har undersøgt sagen 
og må meddele, at det er kun kommunalbestyrelsen der kan give denne beføjelse ifølge styrelsesloven. 
Lovtekst i Lov om kommunernes styrelse Normalforretningsorden side 548 
Samt materiale under Horten.dk advokater, ved hæfter sagen. 
Bestyreles møde i Affald Plus vil jeg høre hvad formandskabet begrundelse er for at forlænge ansættelsen, 
samt spørge ind til sagen, ud fra det vil jeg træffe den beslutning som tjener selskabet bedst muligt. 
Venlig hilsen 
Finn Hansen 
Byrådsmedlem  
Direkte tlf.: 40861016  
Mobil tlf.: 30508613  
Faxe Byråd  
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000  
4690 Haslev www.faxekommune.dk  
________________________________________ 
Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev  
________________________________________ 
Hvis du som borger eller virksomhed skal sende følsomme oplysninger til Faxe Kommune skal du bruge 
Digital Post. 
Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have dit 
NemID klar. 
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489 
Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket herunder. Husk at have 
dit NemID for erhverv klar. 
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489 
Venlig hilsen 
 
Finn Hansen 
Byrådsmedlem  
Direkte tlf.: 40861016  
Mobil tlf.: 30508613  

 

 
Faxe Byråd  
Frederiksgade 9   Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

 
Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev  

Hvis du som borger eller virksomhed skal sende følsomme oplysninger til Faxe 
Kommune skal du bruge Digital Post. 
 
Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket 
herunder. Husk at have dit NemID klar. 
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489 
 
Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte 
linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv klar. 
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489 
 

 

Fra: Thomas Eriksen  
Sendt: 29. august 2019 15:30 
Til: Teknik- og Miljøudvalget 
Cc: Thomas Eriksen 
Emne: VS: Instruktionsbeføjelse og tilkendegivelse fra fagudvalg 
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Til teknik og Miljø udvalget. 
I forlængelse af udvalgsmødet i går og mailen fra Finn Hansen, har jeg bedt vores jurist se på sagen og give 
en tilbagemelding på håndteringen og rådgivningen fra min side, omkring instruktionsbeføjelse og 
tilkendegivelsen fra udvalget under meddelelser. 
Såfremt der skulle opstå spørgsmål er i velkommen til, at kontakte mig. 
Venlig hilsen 
 
Thomas Eriksen 
Kommunaldirektør  
Direkte tlf.: 56203004  
Mobil tlf.: 21154347  

 
Direktionen  
Direktionen  
Frederiksgade 9   Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

 
Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev 

Dine personoplysninger passer vi godt på 
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af direktør kan du læse om, hvordan dine 
personoplysninger bliver håndteret, og hvilke rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her 
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage 
orienteringen fra dem. 

 

Fra: Randi Kynde  
Sendt: 29. august 2019 15:27 
Til: Thomas Eriksen 
Emne: Instruktionsbeføjelse og tilkendegivelse fra fagudvalg 
Hej Thomas  
Teknik & Miljøudvalget har udpeget medlemmer til bestyrelsen i Affaldplus I/S, som er et §60-selskab, der 
alene udfører kommunale opgaver. Formålet med udpegelsen er at varetage kommunens interesser. De 
udpegede medlemmer er i det tilfælde underlagt instruktionsbeføjelse.  
Man er som udpeget ikke underlagt instruktionsbeføjelse i A/S, ApS og i fonde, hvor flertallet er udpeget af 
byrådet. Endvidere er man ikke underlagt instruktionsbeføjelse i organer, der udfører ikke-kommunale 
opgaver (eller både og), og når man er udpeget som sagkyndig.  
Hvis den udpegede er formand, bør der udvises tilbageholdenhed med instruktion, når en del af formålet 
med anvendelsen af konstruktionen i selskabet, fonden eller lignende har været at skabe et selvstændigt 
organ, fx således at formanden sammen med den daglige ledelse tegner selskabet udadtil. Hvor det af 
lovgivningen for organet eller dets vedtægt eller forretningsorden fremgår, at kommunen direkte udpeger 
formanden, består instruktionsadgangen fuldt ud. 
Man er underlagt flertallets instruktionsbeføjelse, uanset om pågældende er udpeget af mindretallet efter 
forholdstalsvalg. 
Når byrådet har instruktionsbeføjelse kan byrådet – og et fagudvalg efter delegation – give et 
bestyrelsesmedlem et bundet mandat, som skal følges under arbejdet i bestyrelsen. Kompetencen til at 
varetage byrådets opgaver på affaldsområdet er delegeret til Teknik & Miljøudvalget, jf. 
styrelsesvedtægten § 18. Teknik & Miljøudvalget kan således give udpegede medlemmer instrukser, som 
skal følges.  
Der findes ikke nogle regler, som angiver formkrav til, hvordan instruktionsbeføjelsen skal udøves, herunder 
om dette skal ske i møder, som beslutninger, under punktet ”meddelelser”, som tilkendegivelser eller andet. 
Det antages derfor, i overensstemmelse med praksis, at instruktion kan udøves uformelt ved en 
tilkendegivelse, herunder også i et udvalgsmøde under punktet ”meddelelser”. 
Udvalget kan bede de udpegede medlemmer om løbende at orientere fra hvervet, således at 
instruktionsbeføjelsen kan benyttes i relevant omfang.  
Venlig hilsen 
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Randi Kynde 
Chefkonsulent  
Direkte tlf.: 56203686  
Mobil tlf.: 21154378  

 

 
Direktionssekretariatet  
Frederiksgade 9   Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

 
Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev  

Hvis du som borger eller virksomhed skal sende følsomme oplysninger til Faxe 
Kommune skal du bruge Digital Post. 
 
Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte linket 
herunder. Husk at have dit NemID klar. 
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489 
 
Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at benytte 
linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv klar. 
https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489 
 



Instruktionsbeføjelser 

 

Af Lov om Kommunernes Styrelse med kommentarer, 2. udg., 2010, er på side 527 
anført, at 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 at følge kommunalbestyrelsens vedtagelse. 
Det fremgår tillige, at det kommunale fællesskabs vedtægter kan bestemme andet, 
men dette ses ikke at være tilfældet for AffaldPlus. 

 Som eksempel på adgangen til at meddele bundet mandat er nævnt valg af 
formand i et styrende organ (ansættelse af direktør kan dog ikke umiddelbart 
sidestilles hermed). Dette fremgår af Indenrigsministerens besvarelse af et 
spørgsmål i 1998 vedrørende Frederiksborg Amts instruktionsbeføjelser i forhold til 
dets medlemmer af HT's bestyrelse. 

 Det er ikke i kommentarerne til kommunestyrelsesloven udtrykkeligt anført, at 
kommunalbestyrelsen ikke kan delegere sin kompetence til et stående udvalg. Det 
er således kun i Hortens nyhedsbrev, at det udtrykkeligt er anført, at 
kommunalbestyrelsen ikke kan delegere kompetencen til at udøve instruktion til 
udvalg, men reale grunde taler herfor. 

 I Social- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunale fællesskaber fra april 
2016 er det om instruktionsbeføjelse anført: 

 "3.5.1.2 Instruktionsbeføjelse  

Kommunalbestyrelsen har adgang til at bestemme, hvordan kommunalbestyrelsen 
ønsker, at kommunens repræsentanter skal agere i fællesskabets bestyrelse. Man 
taler om, at 

”kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelse” eller mulighed for at give sin 
repræsentant ”bundet mandat”. 



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. 

Det kan være hensigtsmæssigt, at der ved fastlæggelsen af fællesskabets 
beslutningsprocesser er taget højde for eventuelle behov for at afklare et 
bestyrelsesmedlems mandat i væsentlige sager, f.eks. således at en sag behandles to 
gange med et sådant tidsmæssigt mellemrum, at mandatet kan afklares mellem 
behandlingerne." 

 Det synes af sidste afsnit forudsætningsvist at fremgå, at det er 
kommunalbestyrelsen, som behandler sager om instruktionsbeføjelse, idet 
processen forudsættes at være tung. 

 I forhold til udvalg erindres, at der skal udsendes dagsorden for udvalgsmøderne, jf. 
kommunestyrelseslovens § 20, stk. 3, hvori ligger, at der kun kan træffes beslutning 
på udvalgsmøderne om punkter på dagsordenen, og at ethvert udvalgsmedlem i 
øvrigt kan kræve, at et anliggende bringes op i kommunalbestyrelsen (§ 23). 

 Generelt er det min vurdering 

 at                      kommunalbestyrelsen antageligvis slet ikke kan delegere sin 
instruktionsbeføjelse til et stående udvalg, og 



  

at                      den beslutning, som TMU i Faxe Kommune, der ikke har været på 
dagsordenen til det pågældende udvalgsmøde, men er anført under punktet 
”meddelelser”, næppe er lovlig, hvorved bemærkes, at selve det forhold, at 
beslutningen ikke har været på dagsordenen peger i retning af, at der ikke er tale 
om en væsentlig kommunal interesse, som berettiger, at kommunalbestyrelsen har 
instruktionsbeføjelse.               

Venlig hilsen 

KØNIG ADVOKATER 

Niels Thestrup 

 



Instruktionsbeføjelsen kan være et redskab for kommunalbestyrelsen til at sikre 
kommunens interesser, når kommunale aktiviteter drives i en selvstændig enhed. 
Men hvad indebærer instruktionsbeføjelsen egentlig? Og hvornår er 
kommunalbestyrelsen tillagt instruktionsbeføjelse? 

Når en kommune beslutter at varetage 
sine lovlige kommunale opgaver i en 
selvstændig enhed som f.eks. et aktie-
selskab, et kommunalt fællesskab eller 
en fond, er det ofte af stor betydning, 
hvordan kommunalbestyrelsen kan 
gøre sin indflydelse gældende. Et 
element i styringen er, om 
kommunalbestyrelsen har 
instruktionsbeføjelse over for de 
medlemmer, der udpeges til det øverste 
ledelsesorgan for enheden, typisk en 
bestyrelse. Om kommunalbestyrelsen 
har instruktionsbeføjelse afhænger 
nemlig af, hvilken retlig form enheden 
er organiseret i. 

I denne artikel kigger vi dels nærmere 
på, hvad instruktionsbeføjelsen 
indebærer, og hvordan den udøves, 
dels i hvilke sammenhænge kommunal-
bestyrelsen kan gøre instruktions-
beføjelsen gældende. 

HVAD INDEBÆRER 
INSTRUKTIONSBEFØJELSEN?
Instruktionsbeføjelsen giver kommunal-
bestyrelsen adgang til at påvirke 
beslutnings processen i bestyrelsen for 
den selvstændige enhed. Kommunal-
bestyrelsen kan således træffe en retligt 

bindende beslutning om, hvordan 
det udpegede medlem 

skal stemme ved de 

enkelte ledelsesbeslutninger i den selv-
stændige enhed. Herved bliver bestyrelses  -
medlemmet kommunal bestyrelsens 
“forlængede arm”. Dette omtales ofte 
på den måde, at kommunalbestyrelsen 
meddeler bestyrelsesmedlemmet et 
bundet mandat. 

Kommunalbestyrelsen kan ikke 
delegere kompetencen til at udøve 
instruktion til forvaltningen eller udvalg. 

HVILKE SAGER KAN DER GIVES 
INSTRUKTION I?
Kommunalbestyrelsen beslutter 
egenhændigt, i hvilke og hvor mange 
sager instruktionsbeføjelsen anvendes. 
Antallet af beslutninger, hvor kommunal-
bestyrelsen kan meddele bundet mandat, 
er således som udgangspunkt 
ubegrænset. Instruktionsbeføjelsen er 
dog typisk særlig relevant ved 

beslutninger, der er af væsentlig 
betydning for den pågældende 
kommune, f.eks. optagelse af lån, som 
kommunen hæfter for. Herudover er det 
i tilsynspraksis antaget, at kommunal-
bestyrelsen ikke kan give bundet mandat 
i sager om interne procedureforhold.

Bundet mandat kan endvidere gives 
sag for sag eller formuleres generelt. 
Kommunalbestyrelsen kan også formulere 
en overordnet strategi, som sidenhen 
kan danne grundlag for konkrete instrukser.

DET TIDSMÆSSIGE ASPEKT
Det kan være en udfordring for 
kommunal bestyrelsen at nå at behandle 
spørgsmålet om eventuelt bundet 
mandat forud for en vigtig beslutning. 
Det kræver, at kommunalbestyrelsen er 
tilstrækkelig underrettet om, hvornår 
der afholdes møde i bestyrelsen, og 
hvilke beslutninger der skal træffes på 
det pågældende møde. Og i tilfælde af 
ekstraordinære bestyrelsesmøder, som 
indkaldes med kort varsel, kan det 
under alle omstændigheder være 
vanskeligt eller umuligt for kommunal-
bestyrelsen at nå at træffe beslutning 
om bundet mandat forud herfor. 

Instruktionsbeføjelsen kan derfor efter 
omstændighederne være mest muligt 
effektiv, hvis vedtægterne for den selv-
stændige enhed udformes, så væsentlige 
beslutninger skal behandles på to 
bestyrelsesmøder, der skal afholdes 
med f.eks. minimum to måneders 
varsel. Herved sikres det, at kommunal-
bestyrelserne får mulighed for at 
behandle den pågældende beslutning 
og eventuelt meddele bundet mandat. 

I HVILKE SAMMENHÆNGE HAR 
KOMMUNALBESTYRELSEN 
INSTRUKTIONSBEFØJELSE?
Om kommunalbestyrelsen kan anvende 
instruktionsbeføjelse afhænger for det 
første af den retlige karakter af den 
retlige enhed, hvor der skal træffes 
beslutning. Derudover kan forholdet 
være reguleret i enhedens vedtægter. 

I de tilfælde, hvor der ikke er mulighed 
for at give bundet mandat, afskærer 
det ikke bestyrelsesmedlemmet fra at 
drøfte sagen med kommunen (medmindre 
regler om tavshedspligt er til hinder 
herfor). Og der er heller ikke noget til 
hinder for, at sagen drøftes i udvalg 
eller kommunalbestyrelsen – f.eks. for 
at klæde medlemmet bedst muligt på i 
forhold til at træffe den konkrete 
beslutning. 

Det vil herefter være op til det 
pågældende medlem at træffe endelig 
beslutning om, hvordan der skal stemmes 
ved behandlingen af den konkrete 
beslutning.

§ 60-FÆLLESSKABER
Kommunestyrelseslovens § 60 giver 
kommunerne hjemmel til at indgå aftale 
om samarbejde, hvorved der sker 
kompetence  overdragelse til et selv-
stændigt styrelsesorgan. § 60-fælles-
skabet kan organiseres på flere 
forskellige måder – interessentskabet 
(I/S) er den mest anvendte form. I et 
interessentskab hæfter ejerne direkte 
og solidarisk for interessentskabets 
forpligtelser, og bestyrelsen skal vare-
tage ejernes interesser. Det følger 
derfor af tilsynspraksis – og af 
vejledningen om kommunale fællesskaber 
(april 2016), at en kommunalbestyrelse 
har instruktionsbeføjelse over for det 
eller de medlemmer, den har udpeget 
til bestyrelsen for et § 60-fællesskab. 

INTERESSENTSKAB, DER IKKE ER 
GODKENDT EFTER § 60 
To eller flere kommuner (eller andre) 
kan endvidere udføre aktiviteter i et 
interessentskab, der ikke er organiseret 
som et § 60-fællesskab; dvs. hvor der 
ikke er sket egentlig kompetence over-
dragelse. Her gør de samme forhold 
som ovenfor om hæftelse og interesse-
varetagelse sig gældende, og der er 
derfor mulighed for at udøve instruktion 
af de medlemmer, en kommune selv 
har udpeget. 

AKTIE-, ANPARTS- OG PARTNER–
SELSKABER
Det følger af selskabsloven, at 
bestyrelsen i et aktieselskab (A/S) og 
anpartsselskab (ApS) vælges af 
generalforsamlingen; dvs. af selskabets 
aktionærer, og at generalforsamlingen 
er det (eneste) sted, hvor ejerne har ret 
til at træffe beslutninger om selskabet. 
Det samme gælder for et partnerselskab 
(P/S). Herudover følger det af loven, at 
bestyrelsen er forpligtet til at varetage 
selskabets interesse. Loven fortolkes 
derfor også således, at hvervet som 
bestyrelsesmedlem er et personligt 
hverv, og at et medlem af bestyrelsen 
derfor ikke kan underlægges instruktion. 
De selskabsretlige regler er således ikke 
forenelige med instruktionsbeføjelsen, 
hvorfor kommunalbestyrelsen ikke kan 
gøre beføjelsen gældende i dette tilfælde. 

FONDE MV.
Det er heller ikke muligt at instruere 

medlemmerne af fondsbestyrelsen i en 
fond. En fond er selvejende, og 
bestyrelsen skal udelukkende varetage 
fondens interesse. Det indebærer i 
øvrigt også, at fondsbestyrelsen skal 
være uafhængig af stifter af fonden. 
Hvervet som bestyrelsesmedlem anses 
derfor – som ved kapitalselskaber, jf. 
ovenfor – for at være personligt, og 
instruktion er uforenelig hermed.

I mange tilfælde vil kommunen have en 
kontrakt eller driftsoverenskomst med 
fonden, f.eks. når fonden udfører opgaver 
på det sociale område. I disse aftaler 
kan kommunen fastsætte vilkår for, 
hvordan opgaven skal udføres. Dette 
har imidlertid ikke karakter af instruktion 
af bestyrelsen. 

For så vidt angår foreninger, afhænger 
spørgsmålet om kommunalbestyrelsens 
instruktionsbeføjelse over for 
medlemmerne af foreningsbestyrelsen 
af foreningens vedtægter. Der er tale 
om en konkret vurdering, og det kan 
her indgå, om medlemmet er udpeget 
direkte af kommunen. 

MEN HUSK AT…
Hvis kommunen vælger en 
organiseringsform, hvor der ikke kan 
styres gennem instruktion af bestyrelsen, 
kan kommunen på andre måder udøve 
indflydelse over for den selvstændige 
enhed. Kommunens interesser kan i 
sådanne tilfælde – afhængig af 
organiserings formen – bl.a. varetages i 
vedtægterne, i kontrakt/driftsaftale, på 
generalfor samlingen, ved formulering 
af ejer strategier og -politikker samt ved 
kommunens planlægning 
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