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KL har foranlediget af en henvendelse fra Tilsynet, Statsamtet Århus til A Kommune 
forelagt Kommunernes Lønningsnævn en sag om honoraraftale og bilordning vedrøren-
de driften af café og restaurant i kulturhuset "B" i A Kommune. 
 
Honoraraftale og driftskontrakt med lederen er indgået for perioden 1. oktober 2003 – 
30. september 2004 og er senere – dog uden bilordning – forlænget med et halvt år til 
udgangen af marts 2005. 
 

./. Oplysningerne i den vedlagte sagsfremstilling m.v. fra KL er af Lønningsnævnet lagt til 
grund for sagens behandling. Ud fra en helhedsvurdering af omstændighederne vedrø-
rende de med driftslederen indgåede aftaler har Lønningsnævnet således lagt til grund, 
at der for driftslederen reelt foreligger et ansættelsesforhold.  

 
Det er endvidere oplyst, at de øvrige beskæftigede, som han forestår ledelsen af, er 
kommunalt ansatte. 
 
Sagen om bilordningen henhører derfor under Lønningsnævnets kompetenceområde (jf. 
nævnsbekendtgørelsens §1), idet driftslederen efter omstændighederne må betragtes 
som kommunalt ansat. 
 
Efter oplysningerne om den nu ophørte bilordnings karakter og indhold er ordningen 
ikke i overensstemmelse med de retningslinjer, der er godkendt af Lønningsnævnet og 
udmeldt af KL ved adm.info. nr. 2024 af 1. februar 1996. 
 
Det fremgår endvidere, at den indgåede honoraraftale er utilstrækkelig som grundlag for 
et ansættelsesforholds regulering. 
 
Spørgsmålet, om cafédriften efter kommunalfuldmagtsreglerne bør ligge i kommunalt 
eller privat regi, henhører ikke under Lønningsnævnet, men må afgøres af de almindeli-
ge tilsynsmyndigheder. 
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Lønningsnævnet har den 11. februar 2005 besluttet at anmode KL om at meddele A 
Kommune, at den foreliggende honoraraftale formelt og administrativt – herunder skat-
temæssigt – skal bringes i overensstemmelse med et reelt ansættelsesforhold, og at bi-
lordningen ikke kan godkendes. 

 
Der er ikke hermed er taget stilling til, om driften af caféen fortsat bør være i kommu-
nalt regi eller fx bortforpagtes. 
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