Offentliggørelse af vederlag
Oversigt over vederlag, som Byrådets medlemmer og/eller administrationen har modtaget i 2021 for
udførelse af hverv, som Byrådet har udpeget dem til eller har bragt i forslag.

Udarbejdet marts 2022
Viden & Strategi
Team Jura

Lovgrundlag:
I lov om kommunernes styrelse er der med virkning fra 1. januar 2008 indføjet følgende bestemmelse:
§ 16 e.
Et medlem af kommunalbestyrelsen som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end
medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag,
der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelse af hvervet, til kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der
modtager vederlag for udøvelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for
hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
Gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af
kommunen udfører de nævnte hverv.
Kommunernes Landsforening:
Ifølge information fra Kommunernes Landsforening er det ikke en betingelse, at kommunen har en
egentlig udpegnings- eller indstillingsret vedrørende det omhandlede hverv, som er bindende for
modtageren. Det er tilstrækkeligt, at kommunalbestyrelsesmedlemmet varetager hvervet som følge af,
at vedkommende er bragt i forslag af kommunen, f.eks. af kommunens repræsentant på det organ
(generalforsamlingen, repræsentantskabet el. lign.), som har til opgave at vælge selskabets eller
foreningens bestyrelse. Som eksempel på vederlag, som er omfattet af oplysningspligten, kan nævnes
vederlag, som et kommunalbestyrelsesmedlem modtager for hverv som bestyrelsesmedlem i et
selskab, fx et I/S eller et A/S, som kommunen deltager i. Endvidere er vederlag for hverv som
bestyrelsesmedlem i et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i styrelsesloven, tillige omfattet af
oplysningspligten.
Det er kun vederlag, som er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger til et
kommunalbestyrelsesmedlem, som er knyttet til varetagelse af de omhandlede hverv, er ikke omfattet.
Således skal der eksempelvis ikke oplyses om udbetaling af mødediæter, godtgørelse af positive
udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Også hverv, som en kommunalpolitiker varetager
efter valg eller forslag fra fx KL, er omfattet af oplysningspligten. På den baggrund har KL lavet en
opgørelse over hverv, som kommunalpolitikere varetager efter valg eller forslag fra KL.
Offentliggørelse af vederlag:
Med henvisning til ovenstående bestemmelse offentliggøres nedenstående vederlag, som
byrådsmedlemmer og ansatte i den kommunale administration har modtaget i 2021 for
udførelse af hverv, som Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har udpeget eller foreslået dem
udpeget til:

Hverv:
Hvide Sande Havn - Bestyrelsen:
Byrådsmedlem Iver Enevoldsen
(Bestyrelsesformand)
Byrådsmedlem Søren Elbæk

Vederlag:

85.625 kr.
31.717,80 kr.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S - Bestyrelsen:
Byrådsmedlem Helge Albertsen
(Bestyrelsesformand)
Byrådsmedlem Gitte Kjeldsen (Næstformand)
Byrådsmedlem Ole Nyholm Knudsen
Byrådsmedlem Jacob Agerbo
Byrådsmedlem Kristian Bøgsted
Byrådsmedlem John G. Christensen

69.412,56 kr.
46.275,25 kr.
23.137,31 kr.
23.137,31 kr.
23.137,31 kr.
23.137,31 kr.

S. A. Skak Fondens Bestyrelse i Videbæk:
Byrådsmedlem Hans Pedersen
(Bestyrelsesformand)
Borgmester Hans Østergaard (Medlem)

10.000 kr.
5.000 kr.

Naturkraft:
Borgmester Hans Østergaard

50.000 kr.

Fællesankenævn Midt – Vest:
Byrådsmedlem John G. Christensen

11.097 kr.

Konserveringscentret, Vejle:
Byrådsmedlem Gitte Kjeldsen

20.000 kr.

Taksationskommissionen:
Byrådsmedlem John G. Christensen

2.500 kr.

