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Kommunaldirektør Stig Henneberg 

Frederiksberg Rådhus 

Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 

 

Kære Stig 

 

I forlængelse af vores telefoniske samtale i sidste uge, følger her udkast 

til frafaldsaftale.  

 

Da vi talte sammen, gav jeg udtryk for, at jeres beslutning skal afvente 

KL’s behandling af sagen på bestyrelsesmødet den 21. januar 2021. Men 

siden da er jeg blevet opmærksom på, at det vil fremme en hurtig proces, 

hvis I kan behandle vores anmodning inden den 21. januar.  

 

Som tidligere nævnt påtænker KL at oprette en ny enhed, som fremadret-

tet skal varetage kommunernes interesser i forbindelse med blandt andet 

uddannelse af det kommunale personale, ledelsesudvikling og bistand i 

forbindelse med optimering og implementering af forskellige kommunale 

opgaver.  

 

I den forbindelse foreslås det, at COK vil blive reorganiseret og lagt sam-

men med enheder i KL. Der foretages derfor en reorganisering af COK, 

herunder visse vedtægtsændringer og tillige en ændring af § 9 i vedtæg-

terne om opløsning og de tilknyttede særlige opløsningsrettigheder. End-

videre er det hensigten, at COK skal overtage visse aktiver  fra KL, hvoref-

ter aktiviteter over tid vil ændre sig.  

 

I forbindelse med en tidligere reorganisering af foreningen fik Frederiks-

berg Kommune to opløsningsrettigheder i COK ’s vedtægts § 9 om hen-

holdsvis 1) en forlods tilbagebetaling af indskudskapital på kr. 44.750, og 

2) et krav ved opløsning på 2,5 pct. af eventuelle overskydende midler. 

 

Hvis ovenstående skal gennemføres, er det COK og KL’s vurdering, at 

der skal laves en aftale med Frederiksberg og Københavns Kommuner, 

som har til formål at kompensere Frederiksberg og Københavns Kommu-

ner for det indskud og for den overskudsrettighed kommunerne har ved 

en eventuel opløsning.  

 

På den baggrund er vedhæftet forslag til aftale mellem COK og Frederiks-

berg Kommune. Det fremgår af aftalen, at COK betaler 153.750 kr. til Fre-

deriksberg Kommune.  

 

Det bemærkes, at i beregningen af den del af kompensationen, der ved-

rører retten til en given procentdel af eventuelle overskydende midler i en 

opløsningssituation, er der taget udgangspunkt i COK’s egenkapital , der 

udgjorde ca. 18. mio. kr. i 2019, og en vurdering af at de overskydende 
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midler i en opløsningssituation ikke vil overstige 1/5 af egenkapitalen, i alt 

3,6 mio. kr. Kompensationen for kapitalindskuddet er opskrevet med den 

til enhver tid fastsatte diskonto med et tillæg på 2 pct., i alt kr. 63.750 kr. 

Det vil sige 63.750 plus 2,5 pct. af 3,6 mio. kr. – i alt 153.750 kr.  

 

Det bemærkes, at Frederiksberg Kommune med tiltrædelse af aftalen fra-

falder alle yderligere krav mod COK og øvrige medlemmer, og at Frede-

riksberg Kommune godkender de nødvendige vedtægtsændringer i  COK.  

  

./. Vedlagt er udkast til aftale.  

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at 

kontakte mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Wendelboe 


