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I brev af 22. september 2009 har kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn
Kommune anmodet lndenrigs- og Socialministeriet om med virkning fra den
kommende valgperiode fra 1. januar 2010 — 31. december 2013 at godkende, at Dato: 10. december 2009
der i styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune videreføres en midler- J.nr. 2009-7238

tidig bestemmelse med følgende ordlyd:

“KAPITEL IX
MIDLERTIDGE BESTEMMELSER

STEDFORTRÆDERDINKALDELSE

§26
Bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2. fraviges som anført i stk. 2
indtil 31. december 2013.

Stk.2
Bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2, fraviges, således at borg
mesteren efter henvendelse fra gruppeformændene i de nævnte situati
oner indkalder stedfortræder til kommunalbestyrelsens førstkommende
møde uanset den forventede varighed af fraværet.”

Det fremgår af henvendelsen, at kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn
Kommune har behandlet kommunens styrelsesvedtægt for den kommende
periode 2010-2013. Faaborg-Midtfyn Kommune har efterfølgende over for Ifl
denrigs- og Socialministeriet oplyst, at ændringen af styrelsesvedtægten har
undergået to behandlinger i kommunalbestyrelsen I overensstemmelsen med
reglerne 110v om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni
2009).



Inderirigs- og Socialministeriet kan ikke godkende, at der i Faaborg-Midtfyn
Kommunes styrelsesvedtægt indsættes en bestemmelse med det angivne ind
hold. Baggrunden herfor er følgende:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tidligere godkendt den gældende stedfor
træderordning ved brev af 5. december 2006 til Sammenlægningsudvalget for
Faaborg-Midtfyn Kommune.

indenrigs- og Socialministeriet skal i den forbindelse bemærke, at formuleringen
af bestemmelsen, som kommunalbestyrelsen har anmodet om Indenrigs- og
Socialministeriets godkendelse at, er forskellig fra ordlyden at den tidligere god
kendte stedfortræderordning, ifølge hvilken borgmesteren indkalder stedfortræ
der til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, når borgmesteren får
meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være
forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund at heidbredstilstand,
graviditet, barsel eller adoption eller varetagelse at andet offentligt hverv. Efter
den nye bestemmelse vil borgmesteren alene kunne indkalde stedfortræder til
møde i kommunalbestyrelsen efter henvendelse fra gruppeformændene.

Det fremgår af forarbejdeme til den kommunale styrelseslovs § 65 c, stk. I ved
rørende henvisningen til § 15, stk. 2, at formålet med bestemmelsen er at give
mulighed for en øget adgang til stedfortræderindkaldelse, således at der kan
fastsættes regler i styrelsesvedtægten om, at en stedfortræder skal indkaldes
ved medlemmets forfald at en eller flere eller alle at de i § 15, stk. 2, nævnte
grunde, uanset at forhindnngen har en forventet kortere varighed end en må
ned. Ministeriet har på denne baggrund i sin praksis ikke imødekommet an
modninger efter § 65 c, stk. 1, om fravigelse fra § 15, stk. 2, der vil kunne ind
skrænke adgangen til stedfortrædenndkaldelse.

Det er Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse, at en bestemmelse, hvor det
er afgørende for en borgmesters mulighed for at indkalde en stedfortræder til et
møde i kommunalbestyrelsen, at gruppeformændene har givet meddelelse her
om til borgmesteren, vil kunne være indskrænkende i forhold til § 15, stk. 2, og
ministeriet kan af den årsag ikke godkende en bestemmelse med det angivne
indhold.

Indenrigs- og Socialministeriet kan dog i henhold til § 65 c, stk. 1, i lov om kom
munernes styrelse godkende, at kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn
Kommune med virkning for den kommende valgperiode fra 1. januar 2010 — 31.
december 2013 i styrelsesvedtægten fastsætter en bestemmelse med samme
ordlyd som den gældende styrelsesvedtægt, der fraviger § 15, stk. 2, i lov om
kommunernes styrelse. Bestemmelsen er i den gældende styrelsesvedtægt
placeret i kapitel IX, som indeholder de midlertidige bestemmelser gældende til
31. december 2009, og har følgende ordlyd:

“STEDFORTRÆDERDINKALDELSE
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§ 28
Bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2, fraviges som anført i stk. 2
indtil 31. december 2009.
Stk. 2
Borgmesteren indkalder stedfortræderen til førstkommende møde i
kommunalbestyrelsen, når borgmesteren får meddelelse om eller på
anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at vare
tage sine kommunale hverv på grund af heibredstilstand, graviditet, bar
sel eller adoption eller varetagelse at andet offentligt hverv.”

Indenrigs- og Socialministeriet skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at
det er en forudsætning, at ændringen at styrelsesvedtægten undergives to be
handlinger med mindst seks dages mellemrum, jf. § 2, stk. 2 110v om kommu
nernes styrelse.

Såfremt kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune vedtager at videre
føre den pågældende bestemmelse i styrelsesvedtægten, skal lndenrigs- og
Socialministeriet anmode kommunalbestyrelsen om at sende en kopi at den
ændrede styrelsesvedtægt til Statsforvaltnirigen Syddanmark, jf. den kommuna
le styrelseslovs § 2, stk. 3, 2. pkt.

Med venlig B

Helene Vinten Madsen
Fuldmægtig
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