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I brev af 26. februar 2007 har Hedensted Kommune ansøgt Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet om i henhold til § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse at give di
spensation til, at der som et stående udvalg nedsættes et “temaudvalg”, der ikke skal
varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver. Kommunen har angivet,
at udvalget, der skal bestå af 2 faste medlemmer samt personer, der udpeges ad hoc
efter opgavetype, skal varetage forskellige arbejdsopgaver og temaer i samarbejde
med byrådet.

Det fremgår videre af brevet, at nedsættelse af “temaudvalget” blev vedtaget ved god
kendelse af kommunens nye styrelsesvedtægt på sammenlægningsudvalgets møder
den 25. oktober 2006 og 29. november 2006. Styrelsesvedtægten trådte i kraft den 1.
januar 2007.

Ved brev af 13. februar 2007 meddelte Statsforvaltningen Midtjylland, at det var stats
forvaltningens opfattelse, at optagelse af “temaudvalget” i styrelsesvedtægten krævede
Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse i medfør af § 65 c, stk. 1 i lov om
kommunernes styrelse, idet der er tale om en fravigelse af § 17 om stående udvalg.

Det fremgår af den fremsendte styrelsesvedtægt, at bestemmelsen om “temaudvalg” er
placeret i styrelsesvedtægten som § 20 i kapitel 5 om stående udvalg. § 20 har føl
gende indhold:

“ 20 Temaudvalget består fast af 2 medlemmer samt personer, der udpeges ad hoc efter op
gavetype.

Stk. 2. Udvalget varetager ikke umiddelbar forvaltning af kommunens opgaver, men varetager
forskellige arbejdsopgaver og temaer i samarbejde med Byrådet.”

Det fremgår endvidere af den fremsendte styrelsesvedtægt, at der i Hedensted Kom
mune udover temaudvalget nedsættes et økonomiudvalg og 7 stående udvalg, der skal
varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal i den anledning i henhold til § 65 c, stk. i, i lov
om kommunernes styrelse godkende, at der i styrelsesvedtægten for Hedensted
Kommune fastsættes en ny midlertidig bestemmelse om nedsættelse af et “temaud
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valg”, der ikke varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver, og der

med fraviger § 17, stk. 1,1. pkt., 1. led, i lov om kommunernes styrelse.

Der er med denne dispensation ikke sket fravigelse af de øvrige bestemmelser i lov om

kommunernes styrelse. I ndenrigs- og Sundhedsministeriets dispensation er således

givet under forudsætning af, at der i styrelsesvedtægten fastsættes et fast, ulige med

lemstal for udvalget, at udvalgets medlemstal ikke overstiger halvdelen af medlemstal

let for byrådet, jf. herved lovens § 17, stk. 1, 2. pkt., at udvalgets medlemmer vælges af

og blandt byrådets medlemmer jf. herved lovens § 17, stk. 3 og § 19, at valget af det

fastsatte ulige antal medlemmer til “temaudvalget” afholdes i forbindelse med den sam

lede omkonstituering af alle de stående udvalg, som en forhøjelse af medlemstallet i

“temaudvalget” vil påkræve, jf. herved lovens § 17 og § 27, og at valget afholdes i med

før af reglerne i lovens § 25 om valg af medlemmer til stående udvalg.

Ministeriet har endvidere forudsat, at temaudvalgets arbejdsområder i overensstem

melse med § 17, stk. 1, 1. pkt., 2. led, bestemmes af byrådet og at de fastsatte ar

bejdsområder ikke indebærer en begrænsning af de øvrige stående udvalgs kompe

tence. En overførsel af kompetence fra de øvrige stående udvalg til temaudvalget vil

således kræve yderligere ændring af styrelsesvedtægten.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets dispensation har alene virkning for den resterende

del af vaigperioden, jf. lov om kommunernes styrelse § 65 c, stk. 1, hvorfor affattelsen

af de regler i styrelsesvedtægten der er omfattet af dispensationen, vil skulle optages i

et nyt selvstændigt kapitel i styrelsesvedtægten betegnet “Midlertidige bestemmelser

(indtil den 31. december 2009)”.

Bestemmelsen vil kunne formuleres således:

“ X. Temaudvalget består af Y medlemmer.

Stk. 2. Udvalget er et stående udvalg, der ikke varetager den umiddelbare forvaltning af nogen

dele af kommunens opgaver, men varetager forskellige arbejdsopgaver og temaer efter Byrå

dets nærmere bestemmelse.”

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal bemærke, at vedtagelsen af ovennævnte be

stemmelse kræver to behandlinger af byrådet, jf. § 2, stk. 2, i lov om kommunernes

styrelse.

Såfremt byrådet i Hedensted Kommune beslutter at ændre styrelsesvedtægten i over

ensstemmelse hermed, skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmode byrådet om at

sende kopi af den reviderede styrelsesvedtægt til Statsforvaltningen Midtjylland, jf. lov

om kommunernes styrelse § 2, stk. 3, 2. pkt.

Kopi af dette brev er sendt til Statsforvaltningen Midtjylland.

Med venlig hilsen

Inger Mogensen
2. Kopi til Statsforvaltningen Midtjylland pr. e-post til orientering


