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Instruktionsbeføjelse §60-selskaber 

Teknik & Miljøudvalget har på møde den 28. august 2019 under punkt 116 
”Meddelelser” protokolleret følgende: 
”Under punkt 6 på AffaldPlus bestyrelsesmøde 30. august 2019 pålægger 
Teknik & Miljøudvalget Faxe Kommunes repræsentanter i AffaldPlus at 
fremføre, at Faxe Kommune ønsker, at direktørstillingen i AffaldPlus slås 
åbent op. Dette jævnfør instruktionsbeføjelsen.” 

Faxe Kommune har to repræsentanter i AffaldPlus. Repræsentanterne er 
begge medlemmer af Teknik & Miljøudvalget.

Instruktionsbeføjelse:
Byrådsmedlemmer, der er udpeget til bestyrelsen for et §60-selskab skal i 
deres hverv varetage kommunens interesser, også selvom de måtte være 
udpeget af byrådets mindretal. Byrådet har instruktionsbeføjelse og kan 
ved simpelt flertal bestemme, hvordan repræsentanterne skal varetage 
kommunens interesser. De udpegede medlemmer har pligt til at følge 
instruktionen og kan i grove tilfælde blive frataget sit hverv, såfremt denne 
ikke følges. Instruktion er ikke begrænset til væsentlige sager.

Delegation:
Om instruktionsbeføjelsen kan delegeres eller i praksis varetages af et 
udvalg, er der ikke taget stilling til i den juridiske litteratur, herunder i 
betænkning om kommunale styreformer, som indgående behandler 
emnet om delegation, eller i ministeriets vejledning om kommunale 
fællesskaber, KLs vejledning om udpegelser, den kommenterede 
styrelseslov eller Karnov. Horten skriver i deres blad Ret & Indsigt 02/2017, at 
instruktionsbeføjelse ikke kan delegeres til udvalg eller til forvaltningen. 
Advokatfirmaet DLA Nordic har udarbejdet retningslinjer til Københavns 
Kommune, hvoraf det fremgår, at instruktionsbeføjelse godt kan delegeres 
til udvalg og forvaltning.  I vejledning om kommunale fællesskaber fra 2016 
nævnes det, 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 konkrete instrukser. 
Dette kan tale for et synspunkt om at efterfølgende konkrete instrukser ikke 
skal udstikkes af byrådet. Endvidere er det i vejledningen beskrevet, i hvilke 
situationer, byrådet ikke kan overlade beslutninger til et udvalg, bl.a. 
vedtægtsændringer og udvidelse af selskabet. Dette kan tale for 
synspunktet om, at øvrige beslutninger end disse kan delegeres til udvalg 
m.v. Sædvanligvis kan delegation ske uden udtrykkelig stillingtagen, når 
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blot byrådet er bekendt med og indforstået med den pågældende 
delegationspraksis. Visse beslutninger kan ikke delegeres på grund af 
sagens beskaffenhed, fx beslutninger af særlig betydning for kommunen 
eller vedrørende byrådsmedlemmernes interne forhold. Der skal i den 
forbindelse skeles til offentlighedens interesse og mindretallets rettigheder. 
Dette ses ikke at tale imod delegationsadgang i forbindelse med instruktion 
af repræsentanterne. 

”Meddelelser”:
Der må ikke træffes beslutninger under punktet ”Meddelelser” bl.a. af 
hensyn til medlemmernes mulighed for mødeforberedelse. Sager skal være 
ledsaget af det fornødne materiale til sagens bedømmelse, og 
medlemmerne skal have mulighed for at drøfte sagen med sit bagland. 
Der kan dog tages stilling til forhold, som ikke kræver forberedelse eller 
administrativ sagsbehandling, og hvor konsekvenserne kan overskues. Fx 
udvalgets bestilling af en sag til et kommende møde eller ændring af 
udvalgets mødeplan.  

Det beror på en konkret vurdering og de faktiske omstændigheder, om 
udvalgsmedlemmerne uden videre kunne tage stilling til spørgsmålet om at 
pålægge repræsentanterne at fremføre synspunktet i AffaldPlus. 

Det er administrationens vurdering, at der kunne tages stilling til 
spørgsmålet under punktet ”Meddelelser”.

Prøvelse:
Beslutninger truffet efter delegation kan indbringes for byrådet, som kan 
omgøre beslutningerne samt til enhver tid tilbagekalde eller begrænse 
delegationsbeføjelsen. 

Beslutninger kan endvidere indbringes for Ankestyrelsen som 
tilsynsmyndighed. 

Ankestyrelsen kan yderligere anmodes om en vejledende 
forhåndsudtalelse når kommunalbestyrelsen agter at træffe beslutning om 
en aktuel og forestående disposition, men hvor kommunalbestyrelsen er i 
tvivl om lovligheden heraf. 

Anbefaling:
Administrationen anbefaler, at udvalget anmoder Ankestyrelsen om en 
afgørelse på tre punkter: 

- Er kommunens to repræsentanter i §60-selskabet forpligtet til at 
følge udvalgets instruktion?

- Kan byrådet delegere instruktionsbeføjelsen til et stående udvalg?
- Hvad er konsekvensen ved den manglende efterlevelse af 

instruksen? 


