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Inden rigs- og —

_____

SundhedsministerÏ’.

Københavns Kommune
økonomiforvaltningen, 9. kontor
Rådhuset
1599 København K Dato: 24august 2005

Kontor: 1.k.kt.
J.nr.: 2005-2070/101-5

Sagsbeh.: Ifb
Filnavn: diverse\ 17,2 delegationsforbud

I brev af 14. juli 2005 har Københavns Kommune rejst spørgsmål om kommunalbesty
relsens adgang til delegation af kompetencen til at vælge medlemmer af udvalg, kom
missioner, bestyrelser og lignende, hvor kommunalbestyrelsen eller kommunen skal
være repræsenteret.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal i den anledning generelt udtale følgende:

Den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 2 og 3 (jf. lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. de
cember 2003), har følgende ordlyd:

“Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og
lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal
være repræsenteret.

Stk. 3. Valg af medlemmer til de i stk. I og 2 nævnte udvalg mv. finder sted umiddelbart efter
valg af kommunalbestyrelsens formand og næstformand (næstformænd). Valgene har virkning
for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.”

Lovens § 25, stk. 1, har følgende ordlyd:

“Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser
og lignende foretages ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg m.v. for sig, jf. dog § 27, stk. 1.”

Som det fremgår heraf, skal kommunalbestyrelsens valg af repræsentanter til et organ,
hvis virksomhed beror på lov eller anden bindende retsforskrift, f. eks. en fællesskabs
aftale, finde sted på det konstituerende møde. Derimod kan valg af medlemmer til ud
valg mv., der er nedsat af kommunalbestyrelsen selv, eller som den kan beslutte at
trække sig ud af, ikke finde sted på det konstituerende møde, medmindre der er enig
hed herom i kommunalbestyrelsen. Valg af medlemmer til sådanne udvalg må derfor
ske i et møde, hvor der er mulighed for at behandle forslag om de enkelte udvalgs op
hævelse, ændrede sammensætning eller om, at kommunalbestyrelsen trækker sig ud
af udvalget, se hertil Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning I, 5. udg., 1988, side 44.

Slotsholmsgade 10-12 Telefon +45 7226 9000 www.im.dk
DK-1216 København K Telefax +45 7226 9001 im@im.dk



2

Det forhold, at valg af medlemmer til udvalg m.v. ikke kan finde sted på det konstitue
rende møde, indebærer efter lndenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke, at
valget ikke ligeledes skal finde sted på et møde i kommunalbestyrelsen.

Uanset at der er en vidtgående adgang til at foretage delegation fra kommunalbestyrel
sen til udvalg og administration, må det således antages, at der gælder et delegations
forbud med hensyn til valg af medlemmer til udvalg m.v., hvori kommunalbestyrelsen —

med et kommunalbestyrelsesmedlem eller et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem — skal
være repræsenteret. Dette gælder såvel ved valg af et medlem ved flertaisvalg, jf. den
kommunale styrelseslovs § 24, stk. 1, som ved valg af flere medlemmer ved forholds
talsvalg, jf. lovens § 25 og § 24, stk. 3.

Det er således Indenrigs- og Sundhedsministeriet opfattelse, at en kommunalbestyrel
se ikke lovligt kan delegere sin udpegningskompetence til økonomiudvalget eller et
stående udvalg.

Til orientering vedlægges kopi af ministeriets udtalelse af 15. juli 1998 til Nordjyllands
Amtsråd om samme spørgsmål.

Med venlig hilsen

Louise Filt Beyer


