
Hvilke muligheder har en kommune for at afsætte et bestyrelses medlem, der ikke 
frivilligt vil udtræde af bestyrelsen? 

Når en kommune ønsker at ændre 
bestyrelsessammensætningen i f.eks. et 
aktieselskab eller et interessentskab, 
herunder et kommunalt fællesskab, der 
er helt eller delvist ejet af kommunen, 
må forholdet til de forskellige regelsæt 
på området afklares. 

Efter kommunestyrelsesloven kan en 
kommune som udgangspunkt kun 
ændre bestyrelsessammensætningen, 
hvis bestyrelsesmedlemmet selv stiller 
sit mandat til rådighed. Et bestyrelses
medlem sidder således på posten i 
kommunalbestyrelsens funktions periode 
og kan som udgangspunkt ikke udskiftes 

i denne periode. Men andet kan følge af 
de selskabsretlige regler eller regler i en 
særlov – og samspillet med kommune
styrelseslovens regler giver jævnligt 
anledning til tvivl.
 
AKTIESELSKABER 
I forhold til kommunalt ejede aktie
selskaber gælder reglerne i selskabsloven 
ved siden af den kommunale styrelseslov. 
Selskabsloven foreskriver, at et 
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bestyrelses medlem til hver en tid kan 
afsættes af den, der har valgt eller 
udpeget det pågældende medlem. I 
forhold til kommunalt ejede aktie
selskaber vil kommunen i kraft af sin 
rolle som ejer på general forsamlingen 
derfor kunne vælge at udskifte de 
generalforsamlingsvalgte bestyrelses
medlemmer.

En kommune sidestilles i den situation 
således med andre typer aktionærer. 
Dog antages det, at der gælder et 
saglighedskrav for kommunen i for
bindelse med en eventuel udskiftning af 
et bestyrelsesmedlem. 

At der kan ske udskiftning af de general
forsamlingsvalgte bestyrelses medlemmer 
i et aktieselskab synes også forud
sætnings vist at blive lagt til grund i en 
udtalelse af 22. februar 2011 fra Indenrigs 
og Sundhedsministeriet til et regions
råd om rådets udpegning af medlemmer 
til bestyrelser mv.

Efter reglerne i selskabsloven er det 
kun den, der har udpeget bestyrelses
medlemmet, der kan afskedige det 
igen. Kommunen kan derfor ikke som 
ejer afsætte et bestyrelsesmedlem, der 
er valgt direkte af forbrugerne, eller et 
medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. 

Hvis der er udpeget flere bestyrelses
medlemmer, og dette er sket ved 
forholdstalsvalg, vil det være den 
gruppe i kommunalbestyrelsen, der har 
udpeget et bestyrelsesmedlem, der 
efter selskabsloven kan afsætte den 
pågældende.

HVILKE REGLER GÆLDER FOR DE 
KOMMUNALE FÆLLESSKABER?
De kommunale fællesskaber, også 
kendt som § 60fællesskaber, er typisk 
organiseret som interessentskaber, og 
de er ikke omfattet af selskabsloven. Et 
§ 60fællesskab er en slags “særkommune” 
og er som udgangspunkt reguleret af 
reglerne i kommunestyrelsesloven. Det 
kan dog følge af fællesskabets vedtægter, 
at den kommunale styrelseslov er 
fraveget på et eller flere områder.

§ 60fællesskaberne er i de senere år 
på ny blevet mere udbredte, da både 
kommunerne og staten har en interesse 
i, at visse opgaver bliver varetaget på 
tværs af kommunegrænser. Dette ses 
bl.a. i forbindelse med den omfattende 
beredskabsreform, der indebærer, at 
landets nuværende 87 kommunale 
beredskaber skal samles i maksimalt 20 
enheder, der skal organiseres som 
§ 60fællesskaber. 

Det følger af kommunestyrelseslovens 
§ 17, stk. 3, at valg af et bestyrelses

medlem gælder for kommunal
bestyrelsens funktionsperiode. Hvis der 
i vedtægterne for § 60fællesskabet er 
fastsat bestemmelser, der fraviger § 17, 
stk. 3, er disse gældende, og kommunen 
kan i så fald udskifte bestyrelses
medlemmer udpeget af kommunen 
inden for rammerne af vedtægts
bestemmelserne.

Det er en forudsætning for vedtægternes 
gyldighed, at de er blevet godkendt af 
Statsforvaltningen.

Hvis der er tale om § 60fællesskaber 
omfattet af særregulering, kan der være 
fastsat andre regler om bestyrelses 
medlemmerne udpegning og 
udskiftning. 

Det følger f.eks. af beredskabsloven, at 
styrelsesorganet i et § 60fællesskab 
på beredskabsområdet skal sammen
sættes på en nærmere fastsat måde – 
og disse regler kan ikke fraviges i 
vedtægterne. 

INTERESSENTSKABER OPRETTET VED 
SÆRSKILT LOV 
For selskaber oprettet med hjemmel i 
en særlig lov, som for eksempel trafik
selskaberne og Metroselskabet I/S, kan 
der gælde særlige regler om udskiftning 
af bestyrelsesmedlemmer. 

I den situation er det derfor nødvendigt 
at undersøge, om loven fastsætter 
særlige bestemmelser, der for så vidt 
angår de kommunale ejere fraviger 
kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3. 
Hvis særloven opstiller andre retningslinjer 
for udpegning og udskiftning af 
kommunalt udpegede bestyrelses
medlemmer, end hvad der følger af 
kommunestyrelsesloven, er særlovens 
regulering gældende. Hvor loven ikke 
regulerer spørgsmålet, gælder 
kommune styrelsesloven. 

Der er sjældent i lovens tekst eller 
forarbejder redegjort nærmere for 
forholdet til kommunestyrelsesloven, 
og der må derfor foretages en konkret 
vurdering for at fastslå, hvad der 
gælder for en kommunes mulighed for 
at udskifte et bestyrelsesmedlem i et 
særlovsselskab. 

Hvis det i en særlov udtrykkeligt er 
anført, hvilke regler der gælder for 
udpegning og udskiftning af 
bestyrelses  medlemmer, er formodningen 
for, at lovgiver har valgt at fravige 
udgangspunktet i kommunestyrelses
loven. Omtaler særloven på den anden 
side ikke spørgsmålet, eller giver den 
ikke et klart svar, må det omvendt 
betyde, at reglerne i kommune
styrelses loven finder anvendelse. n
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