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2-4) Se bagest De har ved brev af 29. 
november 1995 rettet h

envendelse til In-
denrigsministeriet vedr

ørende en samarbejds
aftale mellem Cen-

tralsygehuset i Esbjerg
 og PinseKirkens Børne

have, hvorefter
sygehuset betaler børn

ehaven for at stille 25 p
ladser til rådig-

hed for børn af ansatte
 på sygehuset.

Den 17. oktober 1995 i
ndgik Centralsygehuse

t i Esbjerg følgende
samarbejdsaftale med 

PinseKirken i Esbjerg:

"Formål. For bedst muligt at sikr
e at velkvalificerede an

søgere til stil-

linger på sygehusene i
 Esbjerg ikke forhindres

 i at blive ansat
på grund af manglende

 børnepasningsmulighe
der, er der i forbin-

delse med PinseKirken
s forventede etablering

 af en puljeordning
i 1995 omfattende 30 b

ørn i alderen 2 til 5 år in
dgået følgende

aftale: Aftalte ydelser. PinseKirken stiller 25 p
ladser til rådighed for C

entralsygehuset
i Esbjerg fra børnehave

ns åbning.

De 25 pladser indgår p
å lige fod med puljeord

ningens øvrige

pladser. Der er ingen fo
rskel med hensyn til kv

alitet, lokaler,
pasning og de ydelser 

børnene i øvrigt modta
ger.

Kan Centralsygehuset 
ikke benytte alle 25 pla

dser, kan børn fra

PinseKirkens venteliste
 optages efter aftale pa

rterne imellem.

Ved en eventuel udvide
lse af børnetallet i pulje

ordningen garan-
teres Centralsygehuse

t halvdelen af de yderli
gere pladser.



rn u Visiteringen. Centralsygehuset fores
tår visiteringen af de 25

 pladser, sygehu-

set kan disponere over
. I tilrettelæggelsen af v

isiteringen er
Centralsygehuset i Esb

jerg indstillet på et sam
arbejde med Pin-

seKirken. Betalingen. Der ydes samme betal
ing for alle 30 pladser i

 puljeordningen.
Centralsygehuset beta

ler samme pris for de 2
5 pladser sygehuset

har til rådighed, uanset
 om pladserne er benyt

tede eller ej.

For eventuelt ledige pla
dser betaler sygehuset

 endvidere et be-
løb svarende til det ma

nglende kommunale til
skud.

Ikrafttræden. Denne aftale træder i k
raft ved underskrivelse

n.

Det er en forudsætning
 for aftalens ikrafttræde

n, at Esbjerg
Kommune godkender P

inseKirkens ansøgning
 om en puljeordning for

børn i alderen 2 til 5 år
.

Med virkning fra 15. no
vember 1995 indgik Es

bjerg Kommune og
PinseKirken i Esbjerg e

n aftale om drift af en p
uljeordning ef-

ter bistandslovens § 70
. Aftalen indeholdt bl.a.

 følgende be-
stemmelser: "I henhold til bistandslo

vens § 70 indgås følge
nde aftale:

Ifølge formálsbestemm
elsen i bistandslovens 

§ 69, stk. 2, er

tilbud om ophold i dagi
nstitution sammen med

 dagpleje efter § 64
og puljeordninger efter

 § 70 et led i kommune
ns samlede generel-

le og forebyggende tilb
ud til børn, og ordninge

n skal i samar-
bejde med forældrene 

og børnene skabe ram
mer, der fremmer børn

s

udvikling, trivsel og sel
vstændighed.

§ 1. Bestyrelsen for Pin
seKirken er modtager a

f det offentlige
tilskud efter BL § 70 og

 står dermed som juridi
sk ansvar-

lig for dette. PinseKirken har indgåe
t en samarbejdsaftale m

ed Esbjerg
Centralsygehus om, at

 PinseKirken stiller 25 p
ladser til

rådighed for Esbjerg C
entralsygehus. De 25 p

ladser er
forbeholdt personale fr

a sygehusene i Esbjerg
. ...

Fra Esbjerg Kommune
 modtager puljeordning

en et beløb pr.

år pr. barn i driftstilskud
. Beløbet er fastsat af b

yrå-
det.



'i I Deres brev af 29. nov
ember 1995 til Indenrig

sministeriet, an-
førte De, at Centralsyg

ehuset i Esbjerg betalte
 fuld pris -

d.v.s. en pris svarende
 til det kommunale tilsk

ud efter bi-
standslovens § 70 og f

orældrebetalingen - til P
inseKirkens Bør-

nehave for tomme plad
ser, og at De derfor øn

skede oplyst, om
Ribe Amtskommune ha

r hjemmel til at yde und
erskudsgaranti til en

privat børnehavekonstr
uktion.

Sagen er også blevet r
ejst over for Socialmini

steriet, der til

brug for socialministere
ns besvarelse af et spø

rgsmål af 28.
november 1995 fra et f

olketingsmedlem anmo
dede Ribe Amtskommu

ne,

Esbjerg Kommune og C
entralsygehuset i Esbje

rg om udtalelser i
sagen. Ved brev af 7. decemb

er 1995 til Socialminist
eriet udtalte Es-

bjerg Kommune bl.a., a
t kommunens tilskud yd

es til børn indskre-
vet i puljeordningen, og

 at kommunen sâledes
 ikke yder tilskud

til tomme pladser. Ribe Amtskommunes a
fdeling for sygehusvæs

en udtalte ved brev af

4. januar 1996 følgend
e:

Det er korrekt, at Centr
alsygehuset er med til 

at betale for et
antal tomme pladser, in

dtil visitationsretten til a
lle 25 plad-

ser er udnyttet. Centralsygehusets form
ål hermed er gennem l

okal medindflydelse
på børnepasningsmulig

hederne for sine ansatt
e at kunne fastholde

og tiltrække medarbejd
ere i et område, hvor d

er er stor mangel
på sundhedspersonale

 og på ordinære pasnin
gsmuligheder for sund-

hedspersonalets børn, 
især ved tilflytning til om

rådet.

Erfaringen har hidtil vis
t, at nogle ikke lokale a

nsøgere til
stillinger på Esbjerg Ce

ntralsygehus har trukke
t deres ansøgnin-

ger, når de er blevet be
kendt med Esbjerg Kom

munes meget lange

Der ydes kun tilskud til
 børn med bopæl i Esb

jerg
Kommune. Tilskuddet udbetales m

ånedsvis forud for den 
10. i

måneden på baggrund
 af antal indskrevne bø

rn.



ventelister til børnehav
er. Begrundelsen for ik

ke at tiltræde
stillingen har alene væ

ret de manglende børn
epasningsmuligheder.

Endvidere har man fåe
t tilkendegivelser fra po

tentielle ansøgere

bosat i Esbjerg Kommu
ne, der alene grundet m

anglende børnepas-
ningsmuligheder har væ

ret afskåret fra at arbej
de på Esbjerg

Centralsygehus. Den permanente mang
el på sundhedsfaglige 

medarbejdere har ikke
kunnet undgå at gå ud 

over Esbjerg Centralsy
gehus' patientbe-

handling. Afdelingen for sygehus
væsen finder således, 

at der er tale om,
at der i en kortere over

gangsperiode ud fra re
nt forretningsmæs-

sige overvejelser om p
ersonalerekruttering be

tales indtil plad-
serne kan besættes. Det er afdelingen for sy

gehusvæsens opfattels
e, at der hverken i

bistandsloven eller lovg
ivningen i øvrigt er bes

temmelser, der

er til hinder for den loka
lt forhandlede løsning.

Ved brev af 29. januar 
1996 til Socialministerie

t udtalte Cen-

tralsygehuset l Esbjerg
, at aftalen med PinseK

irken var indgået
med hjemmel i kommu

nalfuldmagtsreglerne.

Socialministeren afgav
 ved brev af 8. maj 199

6 et foreløbigt

svar på det ovenfor om
talte spørgsmål stillet a

f et medlem af
Folketinget. Det fremgi

k bl.a. af besvarelsen, 
at den indgåede

aftale om puljeordninge
n ikke er i strid med bis

tandslovens be-
stemmelser, at der i for

bindelse med en puljeo
rdning oprettet

med et bestemt formål 
er mulighed for at fasts

ætte, at alle el-
ler en del af pladserne 

fortrinsvis benyttes af b
estemte børn,

og at bistandslovens be
stemmelser ikke er til h

inder for, at en
puljeordning modtager 

særlige indtægter, som
 skal anvendes til

bestemte formål. Indenrigsministeriet an
modede ved brev af 18

. juni 1996 Ribe

Amtsråd om en udtalel
se i sagen, herunder om

 hjemmelsgrundlaget
for den indgåede sama

rbejdsaftale.

Sygehusudvalget i Ribe
 Amtskommune afgav v

ed brev af 8. august

1996 følgende udtalels
e:



Med aftalens indgåelse
 har Centralsygehuset 

i Esbjerg, der på
grund af sin geografisk

e beliggenhed langt fra
 de lægevidenska-

belige fakulteter og lan
ds- og landsdelshospita

lerne har haft
svære lægelige rekrutte

ringsproblemer, med st
øtte fra sygehusud-

valget forsøgt at formin
dske disse.

Aftalens indgåelse find
es ikke væsensforskell

ig fra de mange
andre aftaler, der dagli

gt indgås mellem komm
unale driftsenheder

og offentlige eller priva
te aftaleparter om ydels

er, der stilles
til rådighed for borgern

e; aftaler som er nødve
ndige, såfremt

moderne institutionsdri
ft skal kunne foregå.

Det skal bemærkes, at
 der i tilknytning til andr

e af landets
sygehuse er etableret e

gentlige virksomhedsbø
rnehaver uden at

dette, såvidt sygehusud
valget er orienteret, ha

r givet anledning
til pátale. Der vil også i

 sådanne virksomheds
børnehaver være

mulighed for, at der pe
riodevis vil være ledige

 pladser. Der kan
ligeledes i andre komm

unale institutioner perio
devis være tomme

pladser, uden at opreth
oldelsen af disse anses

 for at være i
strid med kommunalful

dmagten.

Indenrigsministeriets u
dtalelse:

Det tilsyn, som Indenrig
sministeriet fører med a

mtskommunerne er

et retligt tilsyn. Det bety
der, at tilsynet kun omf

atter spørgs-
mål om, hvorvidt der er

 sket en tilsidesættelse
 af lovgivningen,

herunder offentligretlige
 retsgrundsætninger, jf

. § 61 i lov om
kommunernes styrelse

 (lovbekendtgørelse nr.
 615 af 1B. juli

1995). Indenrigsministe
riet kan således ikke ta

ge stilling til
spørgsmål om hensigts

mæssigheden af en am
tskommunes dispositio

-

ner, men alene til spørg
smål om dispositionern

es lovlighed.

§§ 70 og 73 i bistandsl
oven (jf. lovbekendtgør

else nr. 110 af

26. februar 1996) er aff
attet således:

"Sygehusudvalget har 
bemærket, at den indg

åede overenskomst me
l-

lem Centralsygehuset 1
 Esbjerg og PinseKirke

n ifølge Socialmini-

steriet ikke strider mod
 bistandslovens regler.

Det har ligeledes unde
r hele sagens forløb væ

ret og er stadig
sygehusudvalgets opfa

ttelse, at den indgåede
 aftale ikke over-

skrider kommunalfuldm
agten.



"S 70. Kommunalbesty
relsen kan til private pa

sningsordninger for
børn yde et tilskud pr. b

arn.

Stk. 2. Pasningsordnin
ger efter stk. 1 er ikke o

mfattet af S 73,

stk. 5 og 6. S 73. Børnenes foræld
re betaler for opholdet 

med et beløb, der
svarer til 30 pct. af udg

ifterne ved ophold i dag
tilbudet, bort-

set fra ejendomsudgifte
r, herunder husleje og 

vedligeholdelse

Stk. 5. Særlige indtægt
er for dagtilbudene anv

endes til nedsæt-
telse af forældrenes be

taling.

Stk. 6. Betalingen fasts
ættes for et regnskabså

r ad gangen på

grundlag af dagtilbuden
es budgetter."

Bistandslovens bestem
melser regulerer ikke, h

vorvidt en amtskom-
mune kan betale for, at

 børn af amtskommuna
lt ansatte kan få

fortrinsret til pladser i e
n puljeordning efter lov

ens § 70. En
sådan amtskommunal 

betaling er imidlertid ikk
e i strid med bi-

standsloven. Spørgsmålet om lovligh
eden af en amtskommu

nes betaling som den i
sagen omhandlede ska

l derfor afgøres efter al
mindelige kommunal

retlige grundsætninger
 om amtskommuners o

pgavevaretagelse.

En amtskommunes adg
ang til uden lovhjemme

l at gennemføre foran-

staltninger antages efte
r sådanne grundsætnin

ger bl.a. at være
begrænset af, hvad de

r traditionelt betegnes s
om et almennytte

kriterium. Dette kriteriu
m indebærer, at en am

tskommune som ud

gangspunkt kun kan ge
nnemføre foranstaltnin

ger, der kommer det

amtskommunale fælles
skab til gode.

En amtskommune kan 
således normalt ikke ud

en lovhjemmel gennem
-

føre foranstaltninger, s
om udelukkende eller i

 det væsentligste

er motiveret i varetagel
se af individuelle intere

sser hos en-

keltpersoner. Der henvises herved b
l.a. til Jens Garde og Jø

rgen Mathiassen,
Kommunalret, 1991, si

de 21, 30 og 40, Hans 
Gammeltoft-Hansen

m.fl., Forvaltningsret, 1
994, side 442 og 445 ff

., og Erik
Harder, Dansk Kommu

nalforvaltning II Opgav
er, 1987, side 68 ff.,

men dog tilsyneladend
e noget anderledes Mo

gens Heide-Jørgensen
,

Den kommunale intere
sse, 1993, side 285 ff.,

 især side 317 f.



En amtskommune kan 
endvidere normalt helle

r ikke uden lovhjemme
l

varetage religiøse eller
 ideologiske interesser.

Det omtalte almennytte
kriterium er imidlertid ik

ke udtryk for en

særlig præcis afgrænsn
ing af amtskommuners

 kompetence, og krite-
riet giver derfor ikke et 

klart grundlag for at ud
tale, om en

amtskommune lovligt k
an betale for, at børn a

f amtskommunalt an-
satte kan få fortrinsret t

il pladser i en puljeordn
ing efter

bistandslovens S 70. K
riteriet kan dog medvirk

e til en afgræns-
ning af, hvilke amtskom

munale hensyn der kan
 begrunde, at en

amtskommune lovligt k
an betale for den omta

lte fortrinsret.

Det er fast antaget, at e
n amtskommune ikke u

den lovhjemmel kan
tildele ydelser til enkelt

personer afgrænset eft
er økonomiske

eller andre sociale krite
rier, jf. b1.a. Jens Gard

e og Jørgen
Mathiassen, Kommuna

lret, 1991, side 16 og 2
1 og Erik Harder,

Dansk Kommunalforva
ltning II Opgaver, 1987

, side 118 ff.

En amtskommune er s
áledes som udgangspu

nkt alene berettiget til
at udbetale sådanne øk

onomiske ydelser til am
tskommunens ansatte

eller betale for sådanne
 foranstaltninger til gav

n for amtskom-
munens ansatte, som a

mtskommunen er forpli
gtet til i henhold til

de aftalte løn- og ansæ
ttelsesvilkår.

Udgangspunktet kan fr
aviges i mindre betyde

lige spørgsmål ud fra
hensynet til de ansatte

s velfærd. En amtskom
mune vil således som

led i den almindelige pe
rsonalepleje kunne still

e sådanne servi-
cefaciliteter til rådighed

 for personalet, som er
 almindelige på

arbejdsmarkedet som h
elhed. Der kan eksemp

elvis være tale om
velfærdsforanstaltninge

r som kantiner, opholds
rum, fællesarran-

gementer m.v. Udgangspunktet kan e
ndvidere fraviges i tilfæ

lde, hvor fravigel-

sen sker med henblik p
å at tjene arbejdsgivere

ns interesser.

Særligt vedrørende spø
rgsmålet om en amtsko

mmunes adgang til at
stille servicefaciliteter t

il rådighed for personal
et i tilfæl-

de, hvor disse varetage
s af en forening el.1ign

. med et bestemt

mi!



politisk, religiøst eller id
eologisk grundlag, bem

ærkes, at ef-
tersom amtskommunen

 ikke uden lovhjemmel 
kan varetage bestemte

politiske, religiøse eller
 ideologiske interesser,

 kan amtskom-
munen ikke lovligt stille

 en servicefacilitet til rå
dighed for

personalet med det for
mål at varetage en såd

an bestemt interes-
se. Dette indebærer im

idlertid ikke, at amtskom
munen er afskåret

fra ud fra saglige hensy
n at indgå aftale med e

n særligt hold-
ningspræget forening e

1.lign. om varetagelse 
af en servicefaci-

litet for amtskommunen
s ansatte.

I den foreliggende sag 
må det på baggrund af

 det af Ribe Amts-
kommune oplyste anta

ges, at der i Esbjerg Ko
mmune er en betyde-

lig mangel på børnepas
ningsmuligheder, og at

 dette forhold har
været årsag til persona

lemangel på Esbjerg C
entralsygehus i et

sådant omfang, at det e
r gået ud over patientb

ehandlingen.

Amtskommunens indgå
else af aftalen med Pin

seKirken i Esbjerg om

dispositionsret over et 
antal børnehavepladse

r for børn af an-
satte på Esbjerg Centra

lsygehus har sâledes ik
ke haft til formål

udelukkende eller i det
 væsentligste at vareta

ge helt individu-
elle interesser hos de a

nsatte på sygehuset, e
ller at varetage

religiøse eller andre ho
ldningsprægede interes

ser, men har været
begrundet i Ribe Amtsk

ommunes interesse i a
t kunne ansætte til-

strækkeligt og kvalifice
ret sundhedspersonale

 som led i amtskom-

munens varetagelse af
 opgaver på sygehusom

rådet.

På denne baggrund fin
der Indenrigsministerie

t ikke, at amtskom-
munen har handlet ulov

ligt ved at indgå den om
handlede aftale,

og ministeriet foretager
 sig derfor ikke videre i

 sagen.

Kopi af dette brev er se
ndt til Socialministeriet,

 Ribe Amtsråd

og Esbjerg Byråd. :mn <m:_....n 35mm: :waam mmm


