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Notat vedr. Svendborg Kommunes repræsentation i råd, nævn,
bestyrelser m.v.
Indledning
I forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2012 blev ”
Styrkelse af fremtidens politiske styreform i Svendborg Kommune”
besluttet. Som en del af dette notat fremgår en evaluering af og
sanering af byrådspolitikeres deltagelse i udvalg, bestyrelser, råd og
nævn. Nedenstående er et overblik over de råd, nævn og bestyrelser,
som der politisk udpeges til.

Råd, nævn og bestyrelser
På kommunens hjemmeside er der en oversigt, hvor alle råd, nævn og
bestyrelser er beskrevet (sammensætning, baggrund, opgave, etc).
Der er tale om meget forskellige organer, der kan opdeles i følgende
hovedtyper:
1) Byrådet skal udpege repræsentanter i henhold til lovgivningen.
Det gælder f.eks. i forhold til: Beredskabskommissionen,
Nævningegrundlisteudvalget, Hegnssynet, mfl.
2) I andre tilfælde afspejler udpegningen af kommunale
repræsentanter, at der er indgået mellemkommunale aftaler,
hvorfor kommunen skal være repræsenteret på samme niveau
som de andre kommuner. Det gælder f.eks. i forhold til:
Naturgas Fyn, Klintholm, Trafikselskabet for Fynbus, UUcenterrådet, Fonden Fylla, Naturturisme, SUS, Film Fyn, m.fl.
3) I andre tilfælde afspejler udpegningen af kommunale
repræsentanter, at kommunen varetager ejer-interesser i
forhold til egne selskaber. Det gælder f.eks. i forhold til:
Svendborg Vand, Svendborg Vejbelysning m.fl.
I en lang række andre tilfælde udpeger kommunen
repræsentanter til selvejende institutioner (hvoraf nogle
modtager kommunale driftstilskud).
4) Disse kan opdeles i selvejende institutioner, hvor Svendborg
Kommune har økonomiske interesser, det drejer sig blandt
andet om:
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boligselskaber (f.eks. Boligselskabet BSB,
Brimerkollegiet). Her har administrationen
tilsynsforpligtigelsen og alt vedr. økonomi skal til
politisk behandling. Endvidere afholdes
styringsdialogmøder med boligselskaberne, hvorefter
der bliver udarbejdet en redegørelse, som skal til
politisk behandling.



institutioner, der har driftsoverenskomst med
kommunen om levering af serviceydelser
(Sygekassens Hjem, Mærskgården, Strandlyst Boliger,
Hesselager Plejecenter). I og med Svendborg
Kommune har driftsoverenskomst med disse enheder
er der en styring med institutionernes virke.



kultur- og idrætsinstitutioner (Naturama,
Svendborg Teater, Svendborg Museum, Tåsinge
Museumslaug, Rottefælden, Stenstrup-Hallen m.fl.).
Regnskaber skal til politisk behandling endvidere
udarbejdes der kontrakter med de kultur- og
idrætsinstitutioner, der modtager større tilskud.

5) For andre selvejende institutioner har Svendborg Kommune
særlige interesser, det drejer sig blandt andet om:

uddannelsesinstitutioner mv. (f.eks. SIMAC,
Svendborg Erhvervsskole, Erhvervsforskolen,
Skårupskolen)
6) Hertil kommer, at der i nogle tilfælde udpeges kommunale
repræsentanter til egne institutioner, der har en særlig
bestyrelse. Det gælder f.eks. i forhold til Musikskolen og
Ungdomsskolen.
I forhold til egne institutioner foregår styringen via det
administrative ledelsessystem.
7) Endvidere har Svendborg Byråd udpeget repræsentanter til
forskellige bestyrelser, hvor Svendborg Kommune har stillet en
garanti. (f.eks. Svendborg Fjernvarme m.fl.)
8) Endelig er der udpeget kommunale repræsentanter til en række
mindre fondsbestyrelser. Det gælder f.eks. Fonden Fylla,
Fonden Gudmehallerne m.fl.
Der er fordele og ulemper ved deltagelse i de forskellige råd, nævn og
bestyrelser. Nedenfor er forskellige betragtninger oplistet.
 Medlemmet kan få indsigt i institutionen/virksomheden.
 Institutionerne får politikere der kan ”tale” deres sag.
 Habilitet: Spørgsmålet er om politikeren kan være byrådets
repræsentant i bestyrelsen? Er politikeren en del af institutionens
øverste ledelse, og skal i det tilfælde have fokus på institutionens
interesser. Er politikeren så omvendt institutionens repræsentant
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i byrådet? I forhold til a/s selskaber skal deltagere i bestyrelsen
varetage institutionens interesser. Det er situationer, som viser
at det er en vanskelig balanceakt for politikere at fungere som
bestyrelsesmedlemmer i selvejende institutioner, hvor der også
kan opstå interesse konflikter.
Tidsforbrug til bestyrelsesarbejdet.
Der er politisk besluttet en udvalgsmodel med fokus på nye
politiske roller f.eks. via netværk. Et argument kunne være
politisk inddragelse i de formelle råd, nævn og bestyrelser for at
understøtte netværkstanken. Dog vil dette give mindre tid til at
understøtte netværkstanken i forhold til de uformelle netværk.
I flere råd, nævn og bestyrelser er der mulighed for udpegning af
ikke medlemmer af byrådet. Dette vil aflaste politikernes
arbejdspres.
Ansvarsmæssige aspekter i forhold til de udpegede
repræsentanters ansvarspådragelse. (Juridisk belysning fremgår
af vedlagte notat).
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