
1 KL har i 2001 udgivet en fyldig håndbog (78 sider) om regler for kommunalt 
udpegede bestyrelsesmedlemmer m. fl.  – kan ses her: 
http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_39982/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
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Not
at 
om 

ansvarsmæssige aspekter ved medlemskab af råd, nævn, 
bestyrelser, selskaber mm.

Der kan ske kommunal udpegning af medlemmer til forskellige råd, nævn, 
institutioner, bestyrelser, selskaber mm.

Det ønskes belyst, hvorledes det medlem, der er udpeget, kan pådrage 
sig et ansvar. Det ønskes endvidere belyst, om det udpegede medlem kan 
pådrage kommunen et ansvar1.

Der fokuseres på det økonomiske ansvar, men noget andet er 
lovbestemmelser, der gælder generelt, for eksempel straffeloven, der 
pålægger et individuelt ansvar for bestemte handlinger.

Kan det udpegede medlem pådrage sig et personligt ansvar?

At være medlem af en juridisk enheds ansvarlige organ (typisk en 
bestyrelse), indebærer først og fremmest, at man er omfattet af de 
lovregler, der gælder for denne juridiske enhed. Som eksempel kan 
nævnes selskabslovgivningen. 

Jævnligt vil der ikke findes særlige lovregler for den juridiske enhed. Det 
betyder, at dansk rets almindelige ansvarsregler finder anvendelse. Dette 
indebærer, at det er den juridiske enhed, der ifalder et ansvar, såfremt 
bestyrelsen handler ansvarspådragende. Det er efter dansk ret 
tilstrækkeligt til at ifalde et erstatningsansvar, at der er handlet uagtsomt 
(culpøst), og at der er nogen, der som følge heraf har lidt et økonomisk 
tab.

Der er kun i sjældnere tilfælde mulighed for at føre et ansvar videre til de 
enkeltpersoner, der står bag den ansvarspådragende beslutning eller 
undladelse. Det er mest oplagt, hvis de pågældende enkeltpersoner har 
handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Der er ikke fundet holdepunkter for, at der skulle gælde et skærpet ansvar 
for den enkeltperson, der er udpeget af en kommune, uanset om 
personen er udpeget fra byrådets midte eller ej.

En særlig regel i styrelsesloven (§ 50 c) giver tilsynsmyndigheden 
mulighed for at rejse erstatningssag mod et byrådsmedlem, som er 
ansvarligt for, at kommunen er påført et tab. Denne regel gælder ikke for 
kommunale nævn og kommissioner. I et kommunalt fællesskab efter 
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styrelseslovens § 60 gælder reglen imidlertid for alle medlemmer af 
bestyrelsen,
___________________
 uanset om medlemmet er byrådsmedlem.

Kan det udpegede medlem pådrage kommunen et ansvar?

Der er ikke kommunalt ansvar for eventuelle erstatningspådragende 
handlinger eller undladelser, når det ligger uden for kommunens 
handlemuligheder at bestemme, hvorledes det udpegede enkeltmedlem 
agerer i den juridiske enhed.

Hvis der imod kommunen har instrueret medlemmet til en bestemt 
ansvarspådragende handling eller undladelse, vil ansvaret kunne 
videreføres til kommunen. Det samme gælder, hvis der er tale om en 
kommunalt ansat, idet kommunen i det tilfælde er indehaver af et 
arbejdsgiveransvar.
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