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Ibe
Styrelse/Esbjerg delt adm
ledelse

Ved mail af 16. juni 2005 har Esbjerg Kommune spurgt Indenrigs- og Sundhedsmini
stenet, hvorvidt der vil blive mulighed for, at den nye Esbjerg Kommune kan vælge
mellemformstyre med delt administrativ ledelse, såfremt der skulle være interesse her
for i sammenlægningsudvalget.
Det følger af § 64 a i lov om kommunernes styrelse, at der i styrelsesvedtægten for
Frederiksberg, Københavns, Odense, Aalborg og Arhus Kommuner kan træffes be
stemmelse om, at formændene for de stående udvalg har den øverste daglige ledelse
af den del af kommunens administration, der varetager udvalgets forvaltningsområder
(delt administrativ ledelse). Styreformen med delt administrativ ledelse kan for de
nævnte kommuner kombineres med mellemformstyret efter styrelseslovens § 65.
Begrundelsen for anvendelsen af den nævnte styreform er behovet for i de største
kommuner at dele arbejdet med den administrative ledelse.
Københavns, Aalborg og Odense Kommuner har mellemformstyre med delt admini
strativ ledelse, og Arhus Kommune har magistratsstyre. Frederiksberg Kommune, som
med Ca. 92.000 indbyggere en den mindste kommune, der kan vælge de nævnte styreformer, han imidlertid almindeligt udvalgsstyre. Den mindste af de kommuner, der fak
tisk anvender delt administrativ ledelse, er dermed Aalborg Kommune med Ca. 163.000
indbyggere (pr. 1. oktober 2004).
Det er ministeriets opfattelse, at det alene i de allerstørste kommuner er velbegrundet
at give adgang til at dele den administrative ledelse. Dette støttes af, at Frederiksberg
Kommune, som af historiske grunde har adgang til at vælge en styreform med delt ad
ministrativ ledelse, ikke har en sådan styreform og heller ikke ses at have haft det.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at springet fra indbyggertallet i Aalborg Kommu
ne til indbyggertallet i den største af de nye kommuner (Esbjerg Kommune med Ca.
115.000 indbyggere), er betydeligt.
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På baggrund af ovenstående er der efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse
ikke på nuværende tidspunkt behov for hvilket i øvrigt ville kræve en lovændring at
udvide kredsen af kommuner, der har adgang til at vælge en styreform med delt admi
nistrativ ledelse.
—

Med venlig hilsen

Lise Brandi-Hansen
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