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I brev af 19. december 2008 har Statsforvaltningen Hovedstaden anmodet Kommunernes Lønningsnævn om en udtalelse om, hvorvidt de af A Kommune lokalt fastsatte regler i perioden 20. september 1991 – 26. maj 2008 om tjenestefrihed med løn til kommunalt ansatte under varetagelse af ombud i form af diverse kommunale hverv er omfattet
af Lønningsnævnets godkendelsesbeføjelse og om ordningen i bekræftende fald er godkendt af Lønningsnævnet.
De generelt gældende regler om tjenestefrihed til kommunalt ansatte, som er kommunalbestyrelsesmedlemmer, er beskrevet i et af KL udarbejdet notat af 13. maj 2008:
”KL’s vurdering af A Kommunes praksis vedr. tjenestefrihed for kommunalt ansatte,
der er kommunalbestyrelsesmedlemmer”. Det fremgår heraf, at reglerne er ens inden for
statens og KL’s områder og at samme regler har været gældende inden for FKKA’s forhandlingsområde forud for dettes fusionering med KL’s.
I opfølgning af denne fusionering har Kommunernes Lønningsnævn den 13. september
1991 godkendt et nyt KL-tjenestemandsregulativ, som også omfattede kommunerne i
det tidligere FKKA-forhandlingsområde. Lønningsnævnet bemyndigede samtidig de
(dengang) 4 kommunale parter til at kunne gennemføre ændringer af tjenestemandsreglerne uden forelæggelse for Lønningsnævnet i det omfang sådanne regelændringer er en
følge af ændringer i statstjenestemandslovgivningen.
Regler om tjenestefrihed med eller uden løn for kommunalt ansatte skal derfor forelægges Lønningsnævnet til godkendelse, medmindre de er omfattet af ovennævnte bemyndigelse, jf. § 1, stk. 1 og § 4, stk. 2 i bekendtgørelsen om Kommunernes Lønningsnævn.
De i A Kommune særligt fastsatte og praktiserede regler er beskrevet i borgmesterkontorets notat af 30. maj 1991 og er meddelt kommunalt ansatte kommunalbestyrelsesmedlemmer og disses foresatte ved breve af 20. september 1991. Den lokale ordning
muliggør tjenestefrihed uden lønfradrag i et mere vidtgående omfang end den generelt
gældende, og som følge heraf har 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer fået udbetalt for
meget i løn i perioden indtil særordningen den 26. maj 2008 blev ophævet. Der foreligger ikke konkrete oplysninger, som kan danne grundlag for en beregning af det for meget udbetalte.
Det er ved en gennemsøgning af nævnets journal og relevante arkivalier konstateret, at
Kommunernes Lønningsnævn ikke har fået forelagt den lokale ordning og ikke har
godkendt den.
Med venlig hilsen

Jens Ove Dall

