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Københavns Kommune har ved brev af 13. september 1994 (j.nr. 2370) fremsendt nogle sup
plerende oplysninger til Indenrigsministeriet til brug for ministeriet vurdering af en anmod
ning fra kommunen om på ny at overveje ministeriets udtalelse af 17. november 1992 om
lovligheden af bl.a. Københavns Kommunes Brandvæsens radioværksteds udførelse af ind
købs- og reparationsopgaver for andre amtskommuner, kommuner og private.

Indenrigsministeriet er blevet opmærksomt på, at det på grund af en meget beklagelig ekspe
ditionsfeji endnu ikke har besvaret kommunens anmodning om en fornyet vurdering af, om
kommunens brandvæsens radioværksted lovligt ud fra overkapacitetsbetragtninger kan udføre
indkøbs- og reparationsopgaver for andre amtskommuner, kommuner og private.

Indenrigsministeriet kan i den anledning hermed meddele, at det efter en gennemgang af sa
gen, herunder særligt de oplysninger, som kommunen har fremsendt ved ovennævnte brev, er
ministeriets opfattelse, at kommunen efter den begrænsede adgang, som kommuner efter al
mindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse antages at ha
ve til at sælge ledig overkapacitet, lovligt har kunne udføre de radioindkøbs- og radioreparati
onsopgaver, som kommunen i denne sag har udført for andre amtskommuner, kommuner og
private.

Ministeriet har i sin vurdering heraf især lagt vægt på kommunens behov for at kunne opret
holde en forsvarlig bemanding af radioværkstedet som led i varetagelsen af kommunens red
ningsbeskabsopgaver, og at de udførte opgaver har haft et lille omfang.

Det er endvidere indgået i ministeriets vurdering af spørgsmålet, at der efter Indenrigsministe
riets opfattelse ikke er grundlag for sikre antagelser af, hvor langt kommuners adgang til på
visse vilkår at sælge overkapacitet og i den forbindelse udføre opgaver for andre præcist kan
udstrækkes efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgaveva
retagelse.

Indenrigsministeriet skal i tilslutning hertil henlede kommunens opmærksomhed på, at lov nr.
378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre of
fentlige myndigheder, der trådte i kraft den 1. juli 1995, indeholder hjemmel til, at kommuner
kan udføre opgaver for andre kommuner og amtskommuner i et videre omfang end efter de
ovennævnte overkapacitetsbetragtninger.
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Det følger af lovens § 1, stk. 1, at loven finder anvendelse på kommuners og amtskommuners

udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, medmindre andet er bestemt i lovgiv

ningen.

Efter lovens § 2, stk. 1, kan kommuner og amtskommuner udføre sådanne opgaver for andre

offentlige myndigheder, som kommunerne og amtskommunerne kan løse for sig selv.

Kommuners og amtskomniuners adgang efter lovens § 2, stk. I, til at udføre opgaver for an

dre offentlige myndigheder, er betinget af, at der er tale om opgaver, som kommuner og

amtskommuner efter gældende regler kan løse i eget regi.

Loven er et supplement til kommuners adgang til efter lovgivningen i øvrigt at udføre opga

ver for andre, og formålet med loven er primært at give kommuner og amtskommuner mulig

hed for en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer.

Lovens karakter af at være et supplement indebærer, at den hidtil gældende adgang til opga

vevaretagelse for andre - som f.eks. vejbestyrelsens adgang efter vejloven til at udføre opga

ver for hinanden - ikke er berørt af loven. Den begrænsede adgang efter de ovennævnte

kommunalretlige grundsætninger om salg af overkapacitet mv. er også uberørt af loven.

Indenrigsministeriet finder på baggrund af sagens oplysninger, at de opgaver, som Køben

havns Kommunes Brandvæsens radioværksted har udført for andre kommuners brandvæse

ner, fra tidspunktet for lovens ikrafttræden må anses for at kunne være omfattet af lovens reg

ler, således at kommunen fra dette tidspunkt har kunnet anvende loven til at udføre indkøbs

og reparationsvirksomhed vedrørende mobilt radiokommunikationsudstyr i andre amtskom

muner og kommuner.

Med venlig hilsen

Per Hansen


