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Udtalelse til Ankestyrelsen, Ankestyrelsens j.nr. 19-43 305  

Ankestyrelsen har den 23. september 2019 bedt byrådet i Faxe Kommune 
om en udtalelse på baggrund af en henvendelse fra Finn Hansen.

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.”

AffaldPlus I/S er et fælleskommunalt §60-selskab. 

Repræsentanterne er udpeget af Teknik & Miljøudvalget. Det skete på 
udvalgets møde den 24. januar 2018 som følge af det konstituerende 
møde i byrådet, hvori det blev besluttet, at der skulle udpeges to 
medlemmer af Teknik & Miljøudvalget til kommunens to pladser i AffaldPlus.

Alle opgaver og funktioner omkring affaldsområdet, genbrugspladser med 
videre er i henhold til Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune henlagt til 
Teknik & Miljøudvalget. Der findes ikke en kompetence- og 
delegationsplan for byrådet i Faxe Kommune, kun for Økonomiudvalget 
og de stående udvalg. Der henvises derfor til styrelsesvedtægtens 
delegation af opgaver til udvalgene. 

Tidsmæssigt forløb i sagen:
 Dagsorden til mødet i Teknik & Miljøudvalget blev offentliggjort den 

21. august 2019. 
 Dagsorden til mødet i § 60 selskabet blev offentliggjort den 22. 

august 2019. 
 Møde i Teknik & Miljøudvalget blev afholdt den 28. august 2019. 
 Dialog mellem administrationen og den ene repræsentant i 

selskabet den 29. august 2019 omkring rådgivning i den konkrete 
situation. (Følg instruksen og fremsend eventuel efterfølgende klage 
til Ankestyrelsen). 

 Der er den 29. august 2019 udsendt juridisk vurdering af sagen fra 
kommunens administration omkring den konkrete håndtering af 
sagen på Teknik & Miljøudvalgets møde. 

 Møde i § 60 selskabet blev afholdt den 30. august 2019. 
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 Det ene udpegede medlem til § 60 selskabet meddeler udvalget, 
at instruktionen ikke er blevet fulgt, da han mener, at det alene er 
byrådet, der kan afgive instruks til medlemmer af et § 60 selskab, og 
fordi det skete under punktet meddelelser på udvalgsmødet.   

Byrådet udtaler følgende:

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. Flertallet har instruktionsbeføjelse og kan 
ved simpelt flertal bestemme, hvordan repræsentanterne skal varetage 
kommunens interesser. De udpegede medlemmer har pligt til at følge 
instruktionen. Instruktion er ikke begrænset til væsentlige sager.

Der foreligger ikke en konkret tekst eller beslutning om delegering af 
instruktionsbeføjelsen til Teknik & Miljøudvalget omkring AffaldPlus, 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 varetage 
instruktionen, når blot det ikke handler om vedtægtsændringer, udvidelse 
af selskabet og lignende, hvor byrådet skal tage stilling til afgivelse af 
kompetence. Der henvises til Social- og Indenrigsministeriets vejledning om 
kommunale fællesskaber fra april 2016, hvori det konkret nævnes, at der 
ikke kan ske delegation i sådanne tilfælde. 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.  Endelig finder byrådet, at det ikke er i strid med almindelige 
delegationsprincipper at overlade instruktionsbeføjelsen til et udvalg. Der er 
ikke tale om beslutninger, som ikke kan delegeres på grund af sagens 
beskaffenhed, fx beslutninger af særlig betydning for kommunen
eller vedrørende byrådsmedlemmernes interne forhold, hvor et hensyn til 
offentlighedens interesse og mindretallets rettigheder taler imod 
delegationsadgang. 

Drøftelse og stillingtagen til den konkrete sag på dagsordenen i AffaldPlus 
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. Der var tale om en principiel holdning, som 
medlemmerne uden videre kunne tage stilling til. Emnet blev debatteret og 
drøftet, og udvalgets holdning blev meddelt som et bundet mandat til de 
to medlemmer i § 60 selskabet. Der henvises til punkt 6 i dagsorden til 
bestyrelsesmøde i AffaldPlus den 30. august 2019: 
https://www.affaldplus.dk/2019-08-30.

https://www.affaldplus.dk/2019-08-30
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Følgende dokumenter vedlægges: 

 Referat af møde i Teknik & Miljøudvalget den 28. august 2019, punkt 
116, Meddelelser,

 Vedtægter for I/S AffaldPlus, som vedlagt punkt 63 på byrådets 
konstituerende møde 7. december 2017,

 Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune.
 Referat af byrådets konstituerende møde 7. december 2017, punkt 

63, Udpegning af medlemmer til I/S AffaldPlus,
 Referat af møde den 24. januar 2017 i Teknik & Miljøudvalget, punkt 

6, Udpegning af medlemmer til I/S AffaldPlus, og

Med venlig hilsen

Ole Vive Thomas Eriksen
Borgmester Kommunaldirektør


