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Brev til Ankestyrelsen 

I forbindelse med Teknik & Miljøudvalgets møde den 28. august 2019 blev 
der fra udvalgets side givet en instruks til de to af udvalget udpegede 
medlemmer af § 60 selskabet AffaldPlus, omkring en konkret sag på 
selskabets dagsorden.  

Det ene medlem valgte ikke at følge udvalgets instruks. 

Teknik & Miljøudvalget ønsker Ankestyrelsens stillingtagen til følgende:

1. Er kommunens to repræsentanter i § 60 selskabet forpligtet til at 
følge udvalgets instruktion i den konkrete situation? 

2. Er § 60 selskaber forpligtet til at oplyse, hvorledes de enkelte 
medlemmer har stemt på/ved en given sag? 

3. Kan byrådet delegere instruktionsbeføjelsen til et stående udvalg, 
hvor der ikke er tale om ændrede vedtægter for § 60 selskabet? 

4. Hvad er konsekvensen ved den manglende efterlevelse af 
instruksen? 

Baggrund:
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 Kommunes to repræsentanter i AffaldPlus er begge medlemmer af 
Teknik & Miljøudvalget.

Udpegningen af medlemmer til AffaldPlus skete konkret på Teknik & 
Miljøudvalgets møde den 24. januar 2018 som følge af det konstituerende 
møde i byrådet, der bestemte, at der skulle udpeges to medlemmer af 
Teknik & Miljøudvalget til kommunens to pladser i AffaldPlus.

Opgaver og funktioner omkring affaldsområdet, genbrugspladser med 
videre er i henhold til Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune henlagt til 
Teknik & Miljøudvalget.
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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. 

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

 Mødet i § 60 selskabet blev afholdt den 30. august 2019. 
 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.   

 Referatet fra mødet i § 60 selskabet blev offentliggjort den 4. 
september 2019, https://www.affaldplus.dk/2019-08-30.

 
Følgende dokumenter vedlægges: 

 Referat af møde i Teknik & Miljøudvalget den 25. september 2019, 
sagspunkt om Teknik & Miljøudvalgets håndtering af instruks til 
medlemmer i §60 selskabet AffaldPlus,

 Notat af 5. september 2019 om instruktionsbeføjelse i §60-selskaber, 
som vedlagt punkt 129 til møde i Teknik & Miljøudvalget den 25. 
september 2019, 

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

 Referat af byrådets konstituerende møde 7. december 2017, punkt 
63, Udpegning af medlemmer til I/S AffaldPlus,

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

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

 Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune.

Med venlig hilsen

Eli Jacobi Nielsen Thomas Eriksen
Formand for Teknik & Miljøudvalget Kommunaldirektør
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