
Medlem af Folketinget 
Per Clausen (EL) har d

. 5 november 2013 still
et følgende

spørgsmål nr. S 324 til
 økonomi- og indenrigs

ministeren, som herme
d besvares

Spørgsmål nr. 5 324: "Mener ministeren, at d
et er lovligt, at Aalborg 

Kommune i flere tilfæld
e har betalt for,

at borgmesteren og by
rådsmedlemmer har ha

ft deres ægtefælle med
 på officielle

rejser?" Svar: Spørgsmålet om, hvorv
idt en kommune kan be

tale for kommunalbesty
relsesmedlem-

mers ægtefællers rejse
r, er ikke reguleret i den

 skrevne lovgivning, he
runder veder-

lagsregleme. Spørgsmålet skal derfo
r afgøres efter alminde

lige kommunalretlige g
rundsætninger

om kommuners opgave
varetagelse, de såkald

te kommunalfuldmagts
regler.

Jeg kan endvidere gen
erelt vejledende oplyse

 at en kommune med h
jemmel i korn-

munalfuldmagtsreglern
e under nærmere betin

gelser kan afholde udg
ifter til repræsen-

tation. Efter de kommu
nale tilsynsmyndighede

rs praksis må der 'lkom
me kommunen

et vist skøn i vurdering
en af, hvorvidt der fore

ligger den fornødne int
eresse for kom-

munens afholdelse af u
dgifter til det omhandle

de repræsentative form
ål, og rammerne

for dette skøn kan efter
 omstændighederne væ

re vide Det beror på en
 konkret vurde-

ring af det pågældende
 repræsentative formål

 hvorvidt kommunen ha
r handlet inden

for rammerne af det lov
lige skøn. Det er i den 

forbindelse en betingel
se, at prisen for

et givet arrangement ik
ke er strid med grundsæ

tningen om økonomisk
 forsvarlighed.

Afgørelsen af, hvad de
r er økonomisk forsvarl

igt, vil ofte bero på et s
køn, som kan

være meget vanskeligt
 at foretage. Der må de

rfor tilkomme kommune
n en vis margin,

og efter omstændighed
erne kan rammerne he

rfor være ganske vide. 
Det er imidlertid

en forudsætning, at de
r ikke afholdes udgifter

 til foranstaltninger, der
 går videre, end

det kommunale formål 
iger, herunder at der er

 et rimeligt forhold mell
em udgiften

og formålet. I denne af
vejning må indgå, at de

t ikke er en kommunal 
opgave at be-

gunstige enkeltpersone
r

Spørgsmålet om, hvorv
idt det har været i over

ensstemmelse med de
 ovenfor be-

skrevne regler, at Aalb
org Kommune har afho

ldt udgifter til borgmest
erens og kom-

munalbestyrelsesmedle
mmers ægtefællers de

ltagelse i officielle rejse
r, beror på en

konkret vurdering. Regler om tilsynet med
 kommunerne findes i l

ov om kommunernes s
tyrelse.

Efter disse regler varet
ages tilsynet med komm

unerne af Statsforvaltn
ingen Statsfor-

valtningens tilsyn er et 
retligt tilsyn. Det betyde

r, at statsforvaltningen 
fører tilsyn med,

at kommunerne overho
lder den lovgivning, de

r særligt gælder for offe
ntlige myndighe-

der. statsforvaltningen 
fører dog ikke tilsyn i d

et omfang særlige klag
e- eller tilsyns-
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myndigheder kan lage e er har taget s ng I en pågældende sag. Statsforvalt

gen kan kke tage sti ingt . om kommunernes dispos ioner e rimelige eller he -
sigtsmæssige e Ier t'l spa gsmál om skønsudøvelsen, sá læ ge skønnet udøves i

for e rammer de er fastsarlovgivningen

Statsforval n nge besl (ter selv, om dere ti strækkefgt grundlag fo at rejse e ti
synssag.Det tilkomme såle es kke m'g på det foreliggende grund ag at dia e m g om d

kon rete sagDet bemærkes, at Statsforva n gen har oplyst, a Statsforva ningen ar modtage en
anmodning fra e pr vatpe son om a tage den pågældende sag op

Kopi af dette sva e se dt til Sia sforva tninge .

Med ve lig hi senMargrethe Vestagernnde


