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Notat
Baggrund
Ali Abbasi (Ø) har stillet forslag om nedsættelse af borgmesterens vederlag, sva-
rende til det beløb han modtager for sine hverv i andre bestyrelser. Reglerne på 
området vil i det følgende blive gennemgået.

Borgmesterens vederlag
Størrelsen af borgmesterens vederlag fastsat i vederlagsbekendtgørelsens § 19. Ve-
derlagsbekendtgørelsen § 32 fastslår, at man er forpligtet til at modtage de ydel-
ser, der tilkommer en efter bekendtgørelsens §§ 2-19 og 31.  

Der er derfor ikke muligt at træffe beslutning om at reducere borgmesterens veder-
lag med et beløb, svarende til summen af de vederlag, han modtager fra andre ve-
derlagte hverv. 

Det samme gør sig gældende for kommunalbestyrelsesvederlaget, udvalgsvederla-
get og udvalgsformandsvederlaget.

Honorar fra bestyrelser ’Model 2’
I forslaget fra Ali Abbasi (Ø) henvises til en beslutning, der er truffet af Aalborg 
Kommune den 8. maj 2017. Aalborg Kommunes beslutning er en principbeslutning 
om, at de selskaber, hvori borgmesteren har en bestyrelsespost, skal undlade at 
udbetale honorar til borgmesteren.

Aalborg Kommunes principbeslutning gælder både for såkaldte ’§ 60-selskaber’1 og 
kommunale aktieselskaber. Eksempler herpå kunne for Ballerup Kommunes ved-
kommende være Novafos A/S, som er et kommunalt aktieselskab, og Vestforbræn-
dingen I/S, som er et § 60-selskab (I/S).

For begge disse typer selskaber gælder, at de er baseret på et samarbejde mellem 
flere kommuner. Ballerup Kommune ville derfor ikke egenhændigt kunne ændre i 
vedtægterne for disse selskaber, hvori bestyrelsesvederlag er reguleret.

1 
 Begrebet § 60-fællesskab stammer fra kommunestyrelseslovens § 60. Denne bestemmelse giver 
to eller flere kommuner mulighed for at overdrage kompetence til en ny retlig enhed, som herefter 
udfører disse opgaver. Dette ses fx på affaldsforbrændingsområdet, naturgasforsyningsområdet 
mv.
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Det vil kræve en nærmere gennemgang af de enkelte selskabers vedtægter for at 
kunne give en helt entydig melding på, hvilke konkrete muligheder der ville være 
for at nedregulere borgmesterens vederlag for bestyrelsesposter i de forskellige sel-
skaber. 

Det skal i denne forbindelse undersøges, om honorarerne er lovregulerede, eller om 
bestyrelserne lovligt vil kunne træffe beslutning om regulering af bestyrelsesmed-
lemmernes honorering.

De ønskede ændringer vil i sidste ende skulle besluttes af skabernes bestyrelser og 
nedfældes i selskabernes vedtægter eller forretningsordener.

Sammenfatning
Det er ikke muligt at ændre borgmesterens vederlag, da dette efter vederlagsbe-
kendtgørelsen er et vederlag, han har pligt til at modtage. 

Kommunalbestyrelsen kan ikke egenhændigt beslutte, at borgmesteren ikke skal 
have honorar for sine øvrige bestyrelsesposter. Dette kræver, at de enkelte besty-
relser og selskaber beslutter ændringen, og at vedtægterne/forretningsordenerne 
ændres i overensstemmelse hermed.  

Det bemærkes, at der i dag er 13 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der modta-
ger honorarer for eksterne bestyrelsesposter.


