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Ved brev af 2. juli 2007 har Gribskov Kommune anmodet det tidligere lndenrigs- og
Sundhedsministerium om i henhold til § 65 c, stk. i, i lov om kommunernes styrelse at
godkende kommunens temaudvalg.

Det er i henvendelsen anført, at temaudvalget er et udvalg uden fast portefølje og uden
formel kompetence. Det fremgår videre, at formålet med temaudvalget er at have et
udvalg, der efter byrådets angivelser, kan arbejde mere indgående med forskellige
emner, der typisk er af tværgående karakter.

Gribskov Kommune har den 31. juli 2007 telefonisk oplyst, at udvalgets arbejdsområde
for 2007 er “kvalitetsreform og servicestrategi”. Det blev endvidere oplyst, at udvalgets
sammensætning kunne variere fra tema til tema, mens medlemstallet er fast.

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune, at bestemmelsen om te
maudvalget er placeret i vedtægten som § 23 i kapitel V om stående udvalg. § 23 har
følgende indhold:

“ 23. Tema udvalg består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Temaudvalget varetager særlige opgaver efter byrådets beslutning.”

Det fremgår endvidere af styrelsesvedtægten, at der i Gribskov Kommune udover te
maudvalget er nedsat et økonomiudvalg og 10 stående udvalg, der skal varetage den
umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.

Velfærdsministeriet skal på denne baggrund godkende, at der i styrelsesvedtægten for
Gribskov Kommune fastsættes en ny midlertidig bestemmelse om nedsættelse af et
temaudvalg med et fast medlemstal, der ikke varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver, og dermed fraviger § 17, stk. 1, 1. pkt., 1. led, i lov om kommu
nernes styrelse.

Der er med denne dispensation ikke sket fravigelse af de øvrige bestemmelser i lov om
kommunernes styrelse. I den forbindelse skal Velfærdsministeriet bemærke, at ministe
riet ikke finder grundlag for at dispensere fra reglerne om valg af medlemmer til ståen
de udvalg, hvorefter medlemmer vælges af og blandt byràdets medlemmer, jf. herved §
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19, at valget afholdes i medfør af reglerne i lovens § 25 om valg af medlemmer til stå

ende udvalg, og at udvalgsmedlemmerne - af hensyn til kontinuiteten i kommunestyret

- vælges for hele funktionsperioden i henhold til lovens § 17, stk. 3.

Velfærdsministeriet skal herved tilføje, at Gribskov Byråd uden for styrelsesvedtægten

efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse vil kunne nedsætte særlige udvalg

med forberedende og rådgivende funktioner i forhold til byrådet og at disse udvalg vil

kunne nedsættes med forskellig sammensætning afhængig af, hvilket emne udvalget

skal behandle.

Ministeriet forudsætter i forbindelse med dispensationen, at de emner, som byrådet

anviser til temaudvalget, ikke vil indebære en begrænsning af de øvrige stående ud

valgs kompetence. En overførsel af kompetence fra de øvrige stående udvalg til tema-

udvalget vil således kræve yderligere ændring af styrelsesvedtægten.

Velfærdsministeriets dispensation har alene virkning for den resterende del af valgperi

oden, jf. lov om kommunernes styrelse § 65 c, stk. 1, hvorfor bestemmelsen vedrøren

de temaudvalget skal flyttes til et nyt selvstændigt kapitel i styrelsesvedtægten beteg

net “Midlertidige bestemmelser (indtil den 31. december 2009)”.

Velfærdsministeriet skal bemærke, at vedtagelsen af ovennævnte ændring af styre!

sesvedtægten kræver 2 behandlinger i byrådet, jf. § 2, stk. 2, i lov om kommunernes

styrelse.

Såfremt byrådet i Gribskov Kommune beslutter at ændre styrelsesvedtægten i over

ensstemmelse hermed, skal Velfærdsministeriet anmode byrådet om at sende kopi af

den reviderede styrelsesvedtægt til Statsforvaltningen Hovedstaden, jf. lov om kommu

nernes styrelse § 2, stk. 3, 2. pkt.

Kopi af dette brev er sendt til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Med venlig hilsen

Inger Mogensen

2. Kopi til Statsforvaltningen Hovedstaden pr. e-post

Hermed fremsendes til orientering kopi af Velfærdsministeriets brev af dags dato.

Der henvises til jeres jr. nr. 2007/614-19.

Med venlig hilsen

Henrik Villum Jensen


