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Notat
Baggrund
Økonomiudvalget har, på baggrund af Enhedslistens forslag om reduktion af borg-
mesterens honorarer for arbejdet i eksterne bestyrelser, bedt administrationen om 
at udarbejde et notat, der dels belyser principperne for honoreringen for eksterne 
bestyrelsesposter og hverv, dels eksemplificerer, om og – i givet fald – hvordan ve-
derlagene kan ændres.

Oversigt over samtlige honorarer for eksterne bestyrelsesposter
På Ballerup.dk findes en oversigt over de vederlag og honorarer, som Kommunalbe-
styrelsens medlemmer modtager for deres arbejde i Kommunalbestyrelsen, Økono-
miudvalget og de stående udvalg samt øvrige eksterne bestyrelsesposter og lignen-
de.  

Gennemgang af konkrete eksempler
I det følgende gives nogle eksempler på, hvilke bestyrelser borgmesteren og andre 
kommunalbestyrelsesmedlemmer i dag har poster i, hvad honoreringen udgør samt 
proceduren for ændring af vederlagene.

Væksthus Hovedstadsregionen
Borgmesteren sidder i bestyrelsen for Væksthus Hovedstaden. Borgmesteren er 
valgt som næstformand. Han er valgt af KKR Hovedstaden og ikke af kommunalbe-
styrelsen. Det årlige honorar udgør 45.000 kr.

Væksthus Hovedstaden er en erhvervsdrivende fond. Bestyrelsen for Væksthus Ho-
vedstaden fastsætter selv sin forretningsorden, og en ændring af vederlagsbestem-
melserne kræver derfor et flertal i bestyrelsen. Da det er KKR, der udpeger med-
lemmer til bestyrelsen, vil en ændring af principperne for tildeling af vederlag tillige 
skulle drøftes i dette regi. 
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Valborg Hansens mindelegat
Borgmesteren er født medlem af fondens bestyrelse, og det samme er formanden 
for Teknik- og Miljøudvalget. Både borgmesteren og formanden for Teknik- og Mil-
jøudvalget er menige medlemmer af bestyrelsen. Honoraret udgør 2.000 kr. om 
året.

Bestyrelsen administrerer fondens uddelinger efter fondens vedtægter. Vederlaget 
har hjemmel i vedtægterne, og hvis vederlaget skal ændres, skal vedtægterne så-
ledes ændres. Vedtægtsændringen vil skulle godkendes af fondsmyndigheden.

Arbejdet i fonden er ikke et kommunalt anliggende, og Kommunalbestyrelsen har 
ikke beføjelser i forhold i forhold til fonden.  

Ballerup/Herlev Produktionsskole
Borgmesteren er udpeget af Kommunalbestyrelsen som formand for Ballerup/Her-
lev Produktionsskole. Honoraret udgør 16.190 kr. om året.

Produktionsskolen er en selvstændig institution, og Kommunalbestyrelsen har ikke 
beføjelser i forhold til driften af institutionen.

Vestforbrændingen 
Borgmesteren er valgt af kommunalbestyrelsen og er menigt medlem af bestyrel-
sen. Honoraret udgør 22.186 kr. årligt. Honoraret er vedtaget af bestyrelsen. Det 
vil derfor også kræve flertal i bestyrelsen at ændre denne beslutning.

Vestforbrændingen er et såkaldt § 60-selskab. Selskabet er en selvstændig myndig-
hed og har en omsætning på 1,1 mia. om året (2016). Bestyrelsen har ansvaret for 
den daglige drift af selskabet. Medlemmerne af bestyrelsen er underlagt et selv-
stændigt bestyrelsesansvar i tilknytning til posten.

Biofos A/S
Borgmesteren er valgt af Kommunalbestyrelsen og er menigt medlem af bestyrel-
sen. Honoraret udgør 10.180 kr. om året. Vederlaget er fastsat i bestyrelsens for-
retningsorden, og det kræver derfor et flertal i bestyrelsen, hvis vederlaget skal 
ændres.

Biofos er et aktieselskab, som pligtmæssigt er udskilt fra kommunens drift. Selska-
bet har en årlig omsætning på 500 mio. kr. (2016-niveau). Bestyrelsen har ansva-
ret for den daglige drift af selskabet. Der er selvstændigt bestyrelsesansvar for ar-
bejdet. 

Kommunalbestyrelsen har ikke instruktionsbeføjelse overfor medlemmerne, som er 
valgt til bestyrelsen. Det enkelte medlem kan derfor udøve sit hverv uafhængigt af 
kommunalbestyrelsens instruktioner. Dette følger af selskabslovgivningen. 
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Novafos A/S
Borgmesteren er udpeget af Kommunalbestyrelsen til at sidde i bestyrelsen for 
Novafos A/S. Borgmesteren er menigt medlem af bestyrelsen.  Der gives ikke ve-
derlag for arbejdet i Holdingselskabet Novafos A/S.

Kommunalbestyrelsen har ikke instruktionsbeføjelse overfor de medlemmer, som er 
valgt ind i bestyrelsen. Det enkelte medlem kan derfor udøve sit hverv uafhængigt 
af kommunalbestyrelsens instruktioner. Dette følger af selskabslovgivningen. 

Ballerup Vand og Ballerup Afløb A/S (tidligere Ballerup Forsyning)
Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer er udpeget som bestyrelsesmedlem af Bal-
lerup Vand A/S og Ballerup Afløb A/S, som er datterselskaber under Novafos A/S.

Der er den 2. november 2017 vedtaget nye honorarer i de to bestyrelser:
 Formanden modtager 15.000 kr. årligt
 Næstformanden modtager 7.500 kr. årligt og
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 5.000 kr. årligt.

Som de andre aktieselskaber er der tale en post med selvstændigt bestyrelses-
ansvar. Kommunalbestyrelsen har ikke instruktionsbeføjelse overfor de medlem-
mer, som er valgt til bestyrelsen. Det enkelte medlem kan derfor udøve sit hverv 
uafhængigt af Kommunalbestyrelsens instruktioner. Dette følger af selskabslovgiv-
ningen.

Der er tale om en ny konstruktion, så der er ikke klarhed over, hvem der besidder 
hvilke poster.

Almene boligselskaber
Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelserne for de forskellige al-
mene boligselskaber, der ligger i Ballerup Kommune. Honoraret varierer mellem de 
forskellige boligselskaber, men ligger mellem ca. 6.500 kr. og 19.000 kr. De er alle 
menige medlemmer af bestyrelsen.

Honorarerne er fastsat i bestyrelsernes forretningsordener. Der kræves derfor fler-
tal i bestyrelsen for at ændre honorarerne.

Konklusion
Sammenfattende er det administrationens vurdering, at det er vanskeligt at vedta-
ge et generelt princip om borgmesterens og andre kommunalbestyrelsesmedlem-
mers honorering for eksterne bestyrelsesposter og hverv, set i lyset af de mange 
forskellige bestyrelses- og selskabsmodeller, herunder forskellig lovgivning, der re-
gulerer området.


