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Tak for Deres brev af 19. marts 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori De
foreslår, at betegnelserne “kommunalbestyrelse” og “byråd” erstattes af “kommuneråd”
eller “kommunalråd”.

I anledning af Deres forslag skal ministeriet bemærke, at lov om kommunernes styrel
se, jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006, anvender ordet “kommunalbe
styrelse” for kommunens øverste og politisk valgte organ.

Lovens § 3 indeholder en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen i Københavns
Kommune benævnes Borgerrepræsentationen, og at kommunalbestyrelsens benæv
nelse i landets øvrige kommuner fastsættes i styrelsesvedtægten. På baggrund af be
mærkningerne til bestemmelsen skal den, som det er kommet til udtryk i ministeriets
mangeårige praksis, forstås således, at de øverste valgte organer i alle kommuner —

bortset fra Københavns Kommune — kan vælge enten betegnelsen “kommunalbesty
relse” eller betegnelsen “byråd”. Det tilføjes, at kommunalbestyrelsens formand efter
den nævnte bestemmelse i styrelsesloven benævnes “borgmester”.

Ændring af disse betegnelser forudsætter således efter ministeriets opfattelse en lov
ændring. Det samme gælder, hvis kommunerne skal gives mulighed for tillige at vælge
andre betegnelser. En sådan lovændring er ikke for tiden under overvejelse i ministeri
et.

I den forbindelse kan Indenrigs- og Sundhedsministeriet henvise til behovet for entydi
ge betegnelser og til at “kommunalbestyrelse” og “byråd” er fast indarbejdede beteg
nelser, som alle kender betydningen af. Det samme gælder betegnelsen “borgmester”.

Endvidere skal ministeriet bemærke, at der ved ordet “bestyrelse” i den her relevante
betydning normalt forstås en gruppe af personer, som er valgt til at lede f.eks. en for
ening eller en virksomhed. Ordet “kommunalbestyrelse” er imidlertid ikke den eneste
forbindelse, hvori ordet anvendes i forbindelse med offentlige hverv. Som et andet ek
sempel herpå kan “skolebestyrelse” nævnes.

Endelig skal ministeriet bemærke, at regionerne er en helt ny type myndigheder, der
har andre opgaver og er undergivet en anden styreform end kommunerne og de nu
nedlagte amtskommuner. På den baggrund er der efter ministeriets opfattelse ikke
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grund til at tilstræbe en analogi mellem betegnelsen for det øverste organ i kommuner
og regioner.

Med venlig hilsen

Lise Brandi-Hansen


