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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   17/10437 

Journalnr.:   00.22.04A00 

Sagsforløb:  KB - Åben sag  

Mødedato:  17.08.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 

 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Borgmesteren orienterede om Troels Moes (I) fravær og oplyste, at fraværet har begrundet 

administrationens udarbejdelse af nyt dagsordenspunkt om stedfortræderindkaldelse. 

Administrationen har samtidig indkaldt Stine Darmer, som står øverst på 

stedfortræderlisten for liste I, til at deltage i mødet efter Kommunalbestyrelsens behandling 

af dagsordenspunktet.  

  

Arne-Georg Stangeby (A), Thorkild Gruelund (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) 

deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   17/11934 

Journalnr.:   00.22.00G00 

Sagsforløb:  KB - Åben sag  

Mødedato:  17.08.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Charlotte Tonie Westergaard 

 

Stedfortræder for Troels Moe 

 
Baggrund 
Administrationen har fået meddelelse om, at Troels Moe (I) fra dags dato vil være 

forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 1 måned på 

grund af sin helbredstilstand.  

  

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende, at Stine Darmer indtræder i 

Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Troels Moe.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Stine Darmer indtræder i 

Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Troels Moe fra dags dato (den 17. august 

2017), og indtil Troels Moe på ny kan varetage sine kommunale hverv. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har fået meddelelse om, at Troels Moe (I) fra dags dato vil være 

forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 1 måned på 

grund af sin helbredstilstand.  

  

Ifølge kommunestyrelseslovens § 15, stk. 2, skal der indkaldes stedfortræder for et 

kommunalbestyrelsesmedlem, som i en forventet periode af mindst 1 måned er forhindret i 

at varetage sine kommunale hverv på grund af blandt andet sin helbredstilstand. Der skal 

derfor indkaldes stedfortræder for Troels Moe.  

  

Stedfortræderen er den person, der ifølge valgbogen står øverst på stedfortræderlisten for 

den pågældende kandidatliste. For liste I er det Stine Darmer. 

  

Efter kommunestyrelseslovens § 15, stk. 4 skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning 

om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Dette indebærer 

dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger et forfald for Troels Moe, der berettiger til 

stedfortræderindkaldelse, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette 

stedfortræder og valgbar. 
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Udvalgsposter: 

Troels Moe er medlem af Økonomiudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget samt § 17, 

stk.4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge.  

  

Valggruppen (den oprindelige valggruppe I, O og V – nemlig den valggruppe, der var 

anmeldt ved det oprindelige valg på det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde) kan 

bestemme, at et andet kommunalbestyrelsesmedlem indtræder i udvalgene, så længe 

Troels Moe er forhindret, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2. Stine Darmer indtræder 

således ikke automatisk i disse hverv.   

  

Vederlag: 

Troels Moe oppebærer sædvanligt vederlag under sit fravær i op til 9 måneder, når 

fraværet er helbredsbetinget, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 30. 

  

Stine Darmer vil modtage de relevante vederlag efter vederlagsbekendtgørelsen 

forholdsmæssigt for funktionsperioden, hvilket også vil gælde for den person, som 

valggruppen bestemmer skal indtræde i Økonomiudvalget og Miljø- og 

Planlægningsudvalget.   

 

 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-08-2017 
Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag. 

  

Valggruppen (I, O og V) meddelte, at valggruppen har besluttet, at liste I skal beslutte, 

hvem der skal indtræde i Økonomiudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget samt § 17, 

stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge i stedet for Troels Moe, så længe 

Troels Moe er forhindret i at varetage sine udvalgsposter. Liste I giver hurtigst muligt 

besked til administrationen. 

  

Arne-Georg Stangeby (A), Thorkild Gruelund (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) 

deltog ikke i mødet. 
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Kommunalbestyrelsen 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   17/11524 

Journalnr.:   28.06.08K09 

Sagsforløb:  ØU-KB - Åben sag  

Mødedato:  17.08.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Christian Buch Sørensen 

 

Lions-sagen - KL-undersøgelse af bestyrelsens rolle 

 
Baggrund 
I forbindelse med at administrationen konstaterede økonomiske uregelmæssigheder på det 

selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse, besluttede Kommunalbestyrelsen i 

december 2016, at der skulle igangsættes to undersøgelser. Dels en uafhængig juridisk 

undersøgelse af Lions Børnehuses bestyrelses rolle, der skulle gennemføres af KL´s 

juridiske afdeling, dels en uafhængig revisionsundersøgelse udført af PwC for at vurdere 

Hørsholm Kommunes økonomiske tilsynsrolle. 

  

Revisionsrapporten udarbejdet af PwC er behandlet og taget til efterretning af 

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017. KL’s juridiske undersøgelse er nu også 

gennemført, og Kommunalbestyrelsen skal gennemgå rapporten og tage stilling til dens 

konklusioner samt beslutte eventuelle reaktioner/tiltag på baggrund heraf. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager KL’s undersøgelsesrapport til 

efterretning og beslutter:  

  

•      At Hørsholm Kommune ikke indleder erstatningssøgsmål mod de menige 

bestyrelsesmedlemmer og mod den Lions-udpegede bestyrelsesformand. 

  

•      At anmode Lions Børnehuses bestyrelse om at udarbejde en redegørelse til 

Økonomiudvalget for, hvordan de vil følge op på resultaterne af KL’s undersøgelse, 

så det sikres, at bestyrelsen lever op til sit ansvar for børnehusenes økonomi.  

  

•      At Hørsholm Kommune indgår nye driftsoverenskomster med de institutioner, der 

fortsat ønsker at forblive selvejende. Den eksisterende konstruktion med ét samlet 

selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse ophæves, og i stedet etableres 

selvstændige selvejende institutioner med egen bestyrelse. Hørsholm Kommune 

indgår i en drøftelse med de selvejende institutioner om en ny model for, hvordan 

bestyrelserne fremadrettet skal løse de administrative opgaver. 
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Sagsfremstilling 
KL’s undersøgelsesrapport 

I forbindelse med konstateringen af økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende 

daginstitutionsområde Lions Børnehuse i december 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, 

at der skulle igangsættes to undersøgelser. Dels en uafhængig revisionsundersøgelse udført 

af PwC for at vurdere Hørsholm kommunes økonomiske tilsynsrolle (behandlet af 

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017), dels en uafhængig juridisk undersøgelse udført 

KL’s juridiske afdeling af Lions Børnehuses bestyrelses rolle i relation til 

uregelmæssighederne.  

  

Udgangspunktet for undersøgelsen er, at bestyrelsen har det overordnede økonomiske 

ansvar, og undersøgelsen afdækker, hvordan bestyrelsen har forvaltet dette ansvar. 

  

KL’s juridiske afdeling har i henhold til kommissoriet for undersøgelsen vurderet følgende 

spørgsmål: 

  

1)    Har bestyrelsen i 2015 og 2016 opfyldt sine pligter som driftsherre af Lions 

Børnehuse og økonomisk ansvarlig for driften i forhold til merforbruget af personale- 

og brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter)? Eller er der noget at 

bebrejde bestyrelsen i så henseende? 

  

2)    Hvis der er noget at bebrejde bestyrelsen, kan bestyrelsen eller enkelte medlemmer 

heraf anses for erstatningsansvarlige for det tab, som institutionen og dermed 

Hørsholm Kommune som bevillingsmyndighed måtte have lidt som følge af 

bestyrelsens adfærd? 

  

3)    Kan eller skal Hørsholm Kommune i givet fald anlægge retssag med krav om 

erstatning mod den eller de erstatningsansvarlige bestyrelsesmedlemmer? 

  

Undersøgelsens konklusioner: 

KL-konsulenterne konkluderer, at der er grundlag for at kritisere bestyrelsen som helhed 

for dens varetagelse af rollen som driftsherre og økonomisk ansvarlig for driften, herunder i 

forhold til merforbruget af personale- og brugerrelaterede udgifter i 2015 og 2016. Dermed 

kan der også være plads til forbedringer, såfremt Lions Børnehuse eller dele heraf forbliver 

selvejende. 

  

Det er imidlertid KL-konsulenternes vurdering, at de menige bestyrelsesmedlemmer med 

helt overvejende sandsynlighed ikke ville blive anset for at have handlet uforsvarligt og 

ansvarspådragende af domstolene under de givne omstændigheder. Det er endvidere 

vurderingen, at domstolene under en eventuel erstatningssag nok ville underkaste den 

Lions-udpegede bestyrelsesformand en strengere ansvarsbedømmelse end de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer, men med overvejende sandsynlighed heller ikke ville anse ham for 

erstatningsansvarlig over for Hørsholm Kommune.  

  

Det er KL-konsulenternes vurdering, at en afgørende faktor i en eventuel 

ansvarsbedømmelse i denne sag er, at der er tale om ikke professionelle 

bestyrelsesmedlemmer, der har måttet konstatere, at deres betroede øverste daglige leder 
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og rådgiver igennem mange år er mistænkt for at have foretaget økonomiske transaktioner 

af en karakter, der ligger uden for det påregnelige. 

  

KL-konsulenterne konkluderer derfor, at der ikke er belæg for, at Hørsholm Kommune 

tager initiativ til at indlede erstatningssøgsmål mod bestyrelsesmedlemmerne. 

  

Hørsholm Kommunes opfølgning på undersøgelsen: 

Administrationen vil drøfte resultaterne af undersøgelsen med bestyrelsen i Lions 

Børnehuse.  

  

Bestyrelsen skal udarbejde en redegørelse til Økonomiudvalget om, hvordan bestyrelsen vil 

følge op på resultaterne af undersøgelserne, så det sikres, at bestyrelsen fremadrettet lever 

op til sit økonomiske ansvar for driften af børnehusene.  

  

Hørsholm Kommune vil lægge op til, at der indgås nye driftsoverenskomster med de 

institutioner, der fortsat ønsker at forblive selvejende. Den eksisterende konstruktion med 

ét samlet selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse foreslås ophævet, således at 

der i stedet etableres selvstændige selvejende institutioner med egen bestyrelse. Hørsholm 

Kommune vil i den forbindelse indgå i en drøftelse med de selvejende institutioner om en 

ny model for, hvordan bestyrelserne fremadrettet skal løse de administrative opgaver. Det 

kunne eksempelvis være, at administrationen enten overgår til Danske daginstitutioner, og 

der gives et administrationstilskud, eller at Hørsholm Kommune varetager administrationen 

af de selvejende daginstitutioner. 

  

Som opfølgning på PwC’s undersøgelse af Hørsholm Kommunes økonomiske tilsyn har 

Kommunalbestyrelsen i juni 2017 besluttet at iværksætte en række tiltag, der supplerer 

tiltagene ovenfor: 

  

•      At Hørsholm Kommune og bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner mødes 

minimum 1 gang årligt 

•      At Hørsholm Kommune hvert år modtager det bestyrelsesgodkendte og reviderede 

regnskab for Lions Børnehuse 

•      At dialogen styrkes og formaliseres i forhold til selvejende institutioner generelt 

•      At det ikke længere er muligt for en underordnet at godkende en overordnets 

personlige udlæg. 

  

Proces og frister ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5 

Denne sag forelægges for Økonomiudvalget på det ordinære møde den 17. august 2017 kl. 

08.00. Sagen forelægges herefter for Kommunalbestyrelsen på ekstraordinært møde den 

17. august 2017 kl. 17.30.  

  

KL’s endelige undersøgelsesrapport er først modtaget i endelig udgave af Hørsholm 

Kommune mandag den 14. august 2017, og dagsordenen med undersøgelsesrapporten 

vedlagt som bilag er derfor også først udsendt denne dag.  

  

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og 

det fornødne materiale, herunder sagens bilag og eventuelle udvalgserklæringer, til 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsen Torsdag den 17-08-2017   Side 8 

 

bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, 

udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet.  

  

Dagsordenen og undersøgelsesrapporten overholder ikke denne frist, ligesom 

udvalgserklæringen fra Økonomiudvalget den 19. juni 2017 heller ikke vil kunne overholde 

fristen. 

  

Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter, og 

Kommunalbestyrelsen kan som følge heraf træffe afgørelse i sagen, selv om tidsfristen ikke 

er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.    

 

Bilag 
-    KL-rapport om bestyrelsens rolle 

 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017 
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at 

dagsordenspunktet indstilles åbnet, hvis Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 

  

Pernille Christensen, juridisk chef i KL, deltog i mødet for at præsentere KL-undersøgelsen 

for Økonomiudvalget. 

  

Thorkild Gruelund (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. 

  

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet. 

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 17-08-2017 
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med bemærkning om, at 

dagsordenspunktet åbnes samtidig med, at der udsendes pressemeddelelse i sagen, og at 

KL-undersøgelsen derfor er fortrolig indtil da. Kommunalbestyrelsen erklærede sig i øvrigt 

enig i den kritik, der udtrykkes i KL-undersøgelsen. 

  

Pernille Christensen, juridisk chef i KL, deltog i mødet for at præsentere KL-undersøgelsen 

for Kommunalbestyrelsen. 

  

Arne-Georg Stangeby (A), Thorkild Gruelund (C), og Peter Antonsen (T) deltog ikke i 

mødet. 
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Morten Slotved (C) 
Borgmester 

______________________________________________  

Thorkild Gruelund (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Kristin Arendt (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Otto B. Christiansen (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Jan H. Klit (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Ove Petersen (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
1. viceborgmester 

______________________________________________  

Troels Moe (I) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (I) 
Medlem 

______________________________________________  

Niels Lundshøj (A) 
Medlem 

______________________________________________  

Arne-Georg Stangeby (A) 
Medlem 

______________________________________________  

Peter Antonsen (T) 
Medlem 

______________________________________________  

Gitte Burchard (UP) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Kommunalbestyrelsens møde 17-08-2017 


