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7. Yderligere henvendelse fra Statsforvaltningen Midtjylland i sagen om Energi
Viborg A/S´køb af navneretten til Viborg Stadion
Sagsnr.:
13/799
Sagsansvarlig: Jesper Riis

SAGSFREMSTILLING
Byrådet har tidligere behandlet sagen henholdsvis den 29. februar 2012 (sag nr. 29) og den 22. maj
2013 (sag nr. 12).
1. På mødet den 29. februar 2012 behandlede Byrådet en henvendelse fra Statsforvaltningen
Midtjylland vedrørende Energi Viborg A/S´ køb af navneretten til Viborg Stadion med følgende
dagsordenstekst:
"Statsforvaltningen Midtjylland har i brev af 20. oktober 2011 rettet henvendelse til Viborg Kommune i
anledning af en udsendelse i ”TV/Midt-Vest den 18. oktober 2011 om støtte til Viborg FF”.
Med henvendelsen er vedlagt en ”udskrift” (artikel) m/vedhæftet billed- og lydfil fra ovennævnte
udsendelse i TV/Midt-Vest, der navnlig omhandler Energi Viborg A/S´ køb af navneretten til Viborg
Stadion i markedsføringsmæssigt øjemed i perioden 1. oktober 2011 – 31. oktober 2014.
Økonomiudvalget drøftede henvendelsen på sit møde den 14. december 2011 (sag nr. 424), hvor
udvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen med henblik på en præcisering af
Statsforvaltningens spørgsmål.
Statsforvaltningen har herefter i brev af 19. december 2011 præciseret, hvad det er, den ønsker
oplyst.
Henvendelserne fra Statsforvaltningen, der kan ses som henholdsvis bilag nr. 1 og bilag nr. 2,
vedrører
dels Byrådets beslutning på mødet den 1. september 2010 (sag nr. 282) om
at Viborg FF A/S får mulighed for i en 5 årig periode at indgå aftale med en
sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn på stadion i
stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadion”, idet ordet Viborg fortsat skal indgå i
stadionnavnet. Herfor betaler Viborg FF A/S 50.000 kr. årligt til Viborg Kommune (jf.
bilag nr. 3 m/underbilag)
dels Byrådets beslutning på mødet den 12. oktober 2011 (sag nr. 241) om
at bemyndige borgmesteren til på en ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg
A/S den 13. oktober 2011 at godkende ovennævnte af VFF A/S fremsatte tilbud af 9.
september 2011 om salg af markedsføring ved at måtte benytte stadionnavnet med
finansiering indenfor de muligheder, der er anført i dagsordensteksten til
bestyrelsesmødet i Energi Viborg A/S den 21. september 2011 (jf. bilag nr. 4
m/underbilag).
Herudover ønsker Statsforvaltningen oplyst, om Byrådet har pålagt de 5 byrådsmedlemmer – der på
Energi Viborgs generalforsamling er udpeget til selskabets bestyrelse efter indstilling fra Byrådet – at
stemme for købet af navneretten til Viborg Stadion.
Forvaltningen har udarbejdet udkast til svarbrev til Statsforvaltningen (bilag nr. 5)
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De i udkastet til svarbrev anførte 9 bilag fremgår af et samlet bilag nr. 6.
Bilag
Bilag nr. 1: Statsforvaltningen Midtjyllands henvendelse af 20. oktober 2011.
Bilag nr. 2: Statsforvaltningen Midtjyllands henvendelse af 19. december 2011.
Bilag nr. 3: Udskrift fra Byrådets beslutningsprotokol fra møde den 1. september 2010 m/underbilag
Bilag nr. 4: Udskrift fra Byrådets beslutningsprotokol fra mødet den 12. oktober 2011 m/underbilag.
Bilag nr. 5: Udkast til Byrådets svarbrev til Statsforvaltningen (justeret i overensstemmelse med
Økonomiudvalgets behandling).
Bilag nr. 6: Bilag til udkastet til Byrådets svarbrev til Statsforvaltningen. (9 stk.) (justeret i
overensstemmelse med Økonomiudvalgets behandling).
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller,
at det udarbejdede udkast til svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland godkendes.
Per Møller Jensen, Mette Nielsen og Ib Bjerregaard deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af
sagen.”
Byrådet godkendte det udarbejdede forslag til svarbrev til Statsforvaltningen, der i forbindelse med
afsendelsen til Statsforvaltningen blev dateret den 5. marts 2012.
Ib Bjerregaard deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.
2. På mødet den 22. maj 2013 behandlede Byrådet på ny sagen som følge af fornyet henvendelse fra
Statsforvaltningen af 20. december 2012 med anmodning om yderligere oplysninger i sagen.
Denne nye henvendelse blev behandlet i forbindelse med mødet den 22. maj 2013. Af
dagsordensteksten fremgår bl.a.:
”I brevet anmoder Statsforvaltningen særligt Viborg Byråd om følgende:
En begrundet redegørelse for, at markedsprisen for navneretten til Viborg Stadion i den givne periode
steg fra 50.000 kr. til 1.000.000 kr., henset til, at Viborg FF sluttede sæsonen 2009/2010 på en 7.
plads i 1. division og sluttede sæsonen 2010/2011 på en 11. plads i 1. division, og pr. 12. oktober
2011 havde spillet 9 kampe i 2011/2012 sæsonen, hvoraf 3 var vundet, 2 var tabt og 4 spillet uafgjort.
- Viborg Kommune begrunder blandt andet markedsprisen med forøgede tilskuertal. Viborg Byråd
anmodes om at oplyse tilskuertal for Viborg FF A/S’ hjemmekampe for de seneste tre sæsoner.
Samtidig anmodes det oplyst hvor mange af Viborg FF A/S’ hjemmekampe der har været tvtransmitterede samt fra hvilken tv-kanal.
- Viborg Byråd anmodes om at oplyse, hvilke gevinster byrådet forventede at Energi Viborg samt
selskabets datterselskaber ville opnå ved køb af navneretten.
- Viborg Byråd anmodes oplyse, på hvilket grundlag byrådet traf beslutning om at tilsidesætte den
daglige og ansvarlige ledelses vurderinger i den henseende.
- Viborg Byråd anmodes om at oplyse om der på nuværende tidspunkt er konstateret gevinster ved
markedsføringsaftalen. Er det ikke tilfældet anmodes Viborg Byråd oplyse, om der er grundlag for at
forvente at gevinsterne senere viser sig. Byrådet anmodes i givet fald redegøre for grundlaget for
denne vurdering.
Statsforvaltningen anmoder Viborg Byråd om en udtalelse til ovenstående.
Statsforvaltningen anmoder om, at Viborg Byråd forinden indhenter en udtalelse fra Energi Viborg A/S.
Statsforvaltningen anmoder Viborg Byråd om, at byrådet afgiver sin udtalelse på et møde.
Statsforvaltningens brev af 20. december 2012 fremgår af bilag nr. 7.
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Der er udarbejdet udkast med bilag til besvarelse af Statsforvaltningens henvendelse af 20. december
2012 (bilag nr. 8).
BILAG
1 Åben Statsforvaltningen Midtjyllands henvendelse af 20-10-2011 med underbilag 172209/13
2 Åben Statsforvaltningen Midtjyllands henvendelse af 19-12-2011 172212/13
3 Åben Udskrift fra Byrådets beslutningsprotokol fra møde den 01-09-2010 med underbilag 172214/13
4 Åben Udskrift fra Byrådets protokol fra den 12-10-2011 172218/13
5 Åben Byrådets svarbrev af 05-03-2012 til Statsforvaltningen Midtjylland uden bilag 172220/13
6 Åben Bilag til Byrådets svarbrev af 05-03-2012 til Statsforvaltningen. (9 stk.) 172223/13
7 Åben Statsforvaltningen Midtjyllands henvendelse af 20-12-2012 172226/13
8 Åben Udkast til Byrådets besvarelse af Statsforvaltningen Midtjyllands henvendelse af 20-12-2012
(justeret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets behandling) 184978/13
Indstilling
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at udkast til svarbrev til
Statsforvaltningen Midtjylland (bilag nr. 8) godkendes.”
I forbindelse med sagens behandling i Økonomiudvalg og Byråd fremgår følgende af
beslutningsprotokollen:
”Beslutning i Økonomiudvalget den 15-05-2013
Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som anført, idet svarbrevet tilrettes med oplysning om det
faktiske gennemsnitlige tilskuertal til hjemmekampene i hele sæsonen 2012/2013.
Inger Jakobsen og Nina Hygum stemmer imod udkastet til svarbrev. Ib Bjerregaard og Holger
Andersen stemmer hverken for eller imod udkastet til svarbrev.
Beslutning i Byrådet den 22-05-2013
Fraværende: Flemming Lund, Rikke Cramer Christiansen, Gregers Laigaard, Claus Clausen
Nina Hygum stillede forslag om at ”Viborg Byråd” erstattes af ”et flertal i Viborg Byråd” i svarbrevet
bortset fra i 1. afsnit, side 1 samt at 3. og 4. afsnit på side 3 lægges sammen og det i afsnittets første
linje indføjes, ”at det er et flertal i Viborg Byråd som fremhæver”.
For Nina Hygums forslag stemmer 10 medlemmer (Venstres byrådsgruppe) og 17 medlemmer (resten
af Byrådet) stemmer imod. Forslaget var hermed forkastet.
For Økonomiudvalgets indstilling stemmer 13 medlemmer (Konservative, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti og Søren Gytz Olesen), 6 medlemmer (Inger Jakobsen, Signe Munk, Kai O. Andersen,
Kirsten Winther Almind, Allan Clifford Christensen og Nina Hygum) stemmer imod og 8 medlemmer
(Gudrun Bjerregaard, Jon Pugholm, Johannes F. Vesterby, Anders Korsbæk Jensen, Lea Flarup, Åse
Kubel Høeg, Holger Andersen og Ib Bjerregaard,) stemmer hverken for eller imod. Økonomiudvalgets
indstilling er hermed godkendt.”
3. Statsforvaltningen har nu i brev af 13. juni 2013 stillet yderligere spørgsmål til sagen.
Statsforvaltningen anmoder i brevet Viborg Kommune om at fremlægge kopi af den udtalelse, som
Viborg Kommune tidligere har modtaget fra Energi Viborg A/S til brug for besvarelse af
Statsforvaltningens henvendelse af 20. december 2012. Samtidigt anmoder Statsforvaltningen om at
modtage kopi af den mellem Energi Viborg A/S og Viborg FF A/S indgåede samarbejdskontrakt af 14.
oktober 2011 og eventuelle andre samarbejdsaftaler indgået mellem Energi Viborg A/S og Viborg FF
A/S.
Endvidere anmoder Statsforvaltningen om at modtage oplysning om, hvor stor en del af Energi Viborg
A/S´ overskud, og hvor stor en del af selskabets markedsføringsbudget, der går til den
samarbejdsaftale Energi Viborg A/S har indgået med Viborg FF A/S den 14. oktober 2011.
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Statsforvaltningen har endelig anmodet Viborg Kommune om at kommentere på at Viborg Kommune i
brevet af 27. maj 2013 har anført, at:
”Viborg Byråd bemærker, at VFF A/S forinden indgåelse af aftalen med Energi Viborg A/S blev
indgået foretog forskellige løse sonderinger af mulighederne, men Byrådet kan ikke bekræfte, at der
skulle have foreligget et konkret tilbud fra Viborg FF A/S med det nævnte indhold”, mens det af referat
fra Viborg Byråds møde den 12. oktober 2011 fremgår at tre byrådsmedlemmer ønskede følgende ført
til protokols:
”….stemmer imod bemyndigelsen til borgmesteren med henvisning til, at VFF A/S før den skriftlige
henvendelse til Energi Viborg A/S havde tilbudt Viborg Kommune at indgå den omhandlede
markedsføringsaftale med Energi Viborg A/S til 500.000 kr. årlig….”
Statsforvaltningens brev af 13. juni 2013 fremgår af bilag nr. 1.
Det bemærkes, at Statsforvaltningen har meddelt fristforlængelse til efter afholdelse af Byrådets møde
den 25. september 2013, herunder med henblik på at bestyrelsen i Energi Viborg A/S kunne behandle
sagen.
Der er udarbejdet udkast til besvarelse af Statsforvaltningens henvendelse af 13. juni 2013 (bilag nr.
2). Bilagsmaterialet til svarbrevet er samlet i bilag nr. 3.
BILAG
1 Åben Statsforvaltningens henvendelse til Viborg Kommune af 13-06-2013
2 Åben Udkast til Byrådets besvarelse af Statsforvaltningen Midtjyllands henvendelse
af 13-06-2013
3 Åben Bilag til udkastet til Byrådets svarbrev til Statsforvaltningen (2 stk.)

330427/13
331449/13
331289/13

INDSTILLING
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,
at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland (bilag nr. 2) godkendes.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-09-2013
Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som anført.
Nina Hygum, Holger Andersen og Ib Bjerregaard undlader at stemme.
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-09-2013
Fraværende: Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah
Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes.
Venstres byrådsgruppe undlader at stemme.
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