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2. not. under henvisning til tits 3.k. 1979/l8?27.

sky. aC 2fl.6.l37R (j.nr. 1979—017—1!).

i 3 NOV. 1919

i akrivelae itt 16. april 1979 har Po kl:çet til lndertripsni
nisteriet over flov’1stad,jrdets tor!nan’i. ‘3e har I Deres k1are ar.
Ørt, at Consanden nar overt ridt sine beføjelser ved Jelu at hnv’

( netalt pene, sna Lkke var budatteret/bevilçot, dels at have
‘ånd i:vlt at t’orela’ze saen for Økononiudval;et, dels at have til
baeholdt op1ysnirier for .ffovedstadsrMet om; at størstedelen at
det belØb, (ler bla sØgt bevilling til, allerede var udbetalt, leje
1t hive accepteret tit Tiovedstaderådet ville yde et ln og udbetalt
dette acanto.

De har ‘som btla.• til Deres k1ae vedlagt en udskrift at tcr—
hanfltnnrno p’ T’ovndstsdaråiets mødeden 16. marts 1079, hvor for
manden pÇ Deres toranlednin av en redegørelse for ‘ion omhandla’le
sne. Det er i denne redegørelse fra formanden oplyst, at Tiovedstadsom
r’1ets Tr’irikselskab (UT) 4fligt yder et tilskud til ahaiiffØrperrso
nalets kant inevirksomhed, Tr2tiktunktion.?rnrnes Kooperative Kantin3r

der drives uafhtpçit at HP. På 11765 budget for 1977 var så
des optaget fl tilskudsbel,’b på 27t297 1cr., som blev udbetalt i
1977. I bud,ettet for 1978 vir opta.-et at belb på 297.lI2 1cr., som
blev udbetalt i 1970, r ror 1979 var oota:et et bel;ib på 333.00(’ kr.,
hvoraf der på tidspunktet for redez:4releen var udbetalt 3l5.1ifl 1cr.

Det tremar ylerligere at formandens redegørelse, at TY1 p4
gruni tf vanokeli!,heder ved Irantinedriften havde p3drwet sig ftfl a?l.i,
so: let i oouneren 1978 viste sig nddvan1i,t .‘tt t4 4.kket. I o’ctober
1978 viste den Økonomiske situation st aiå alvorlig, at der om’z4en’lo
m.Itta ydes et lAn 3 6io.00 1cr. til rtr’kning at r1KK3 %teld. Lånet
bl.e’r ‘plet Indtil den 1. oktober 1979 op udbataltos mnd 210.000 kr.
tnn 30. oktober l’r78, 200.000 ltr, den . november 19753, 90.000 kr. den
‘,); 4.4t!3’1IflJ’ 1q713 119.000 ‘r. den ii. jniu’n’ 197). rorflhly,.1pfl 0P
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lyste vidore at stfitten var r’idvendig ror at onr.’tholde kantine

driften, ø; 2t bealutnir.sen nm ydelse it Vnet ikke tålte ons:t

belse. P grund at eae.ens wnrl];çe karakter havdt tornantien den 4.

oktober 1978 - forinden den finte aoonto—betahinff at l:lnet - sW

eet stflte hos råd mnectlemmer repræsenterende en flertal at rt_

1et. ‘aen bln beretter torelafl i oF .4konomiudval-

&et den 3. o 10. novenher l’73, o den 17. november 1978 rodken4te

flovedatadsrfidet an in’Isti11ir» fra planlnings- ost Økononiuival -

ct om bevilling at et lån M l0.OO0 1cr.

9et rr’rns4r endvid’n’e at udskritten at PovcIstndnrdets tot—

handhir1;er len i6. flrt 1979 • at Po i •t etterti;erde inc1lrn; kri

tiserede) at 3%!en om *ono!liDke nituition tØrst b)ev opto.;et

i, pjrnil:’znin:s— o 5konoItiu1valL’ets ‘nçde dan 5. novomber l’)7’3 under

Pe’e1dfrlclsLtr fra tormanden’t, og ‘aden at det pA mdet blev oplyst, ‘it

der ,å dette tidspunkt allerede var udbetalt et acontobeldb på 2lO.0Y3

1cr. at lSnet. Yderligere rejste te kritik sit, at tozmanden p& Hoved—

ateclsrRdets in’4de dqn 17. november 1978, hvor bevillin,çen at linet til

kantinen blev vedtaet, ikl:e havde oplyst, at der allerede var tvlhe

talt et acontobeløb pA lIlfl.’iO I’r.

Det trernvlr endelii at udskriften at Hovedstacisrådots forhan4—

1in;er, at formanden for linvedstadsrådet pil et spØrgsmfl fra Dem op

lyste, at han i medù4r at bestemmelsen i 31, stk. 1, i den komu

riale styreløeslov anså sir for beføjet til at trl!’fte af’:drelse i den

p&afldende aa’. Fortranden henviste herved til, sagens særliie omst’n

•iiheder samt det forhold, at han, forinien han traf afrØrelse, sik

( de 3i1ç etdtte bon r3dsmedlemmer repnesenterende et flertal i r4det.

I en over sayn afgivet erklæring at 20. juni 1979 har Hoved

stadsr&tet henholdt .ft; til formandens redeç$re1ne p m’Ådet den 16.

marts 1979. Rådet bar nupplerende oplyst, at TKK i forkret 1978 frem

satte ni!aadnin1; mi en egganççsstdtte til .bekrzing at rnlden & torhin

(Jelse med kantihedri(ten. Der fulgte herefter en r’4cke drØftelser

mellem TKKs revision, flTs regnskabsafdeling samt Kommunernes Jievi—

sinn3atdelin3, •ier er flovedstaderMets revision, og disse drØttelser

resulterede i. udarbejdelsen at en •Økono’ntelc rapport nf 22. september

i76. 14 rwad at saTnmonutØciende omst’endigheder afholdtes der imi4ler-

tLci først den 2. oktober 1978 et uWde om rapporten1 o; smme tar

fe.3.i;om ‘.r tva Pr’ivathanlcen et krav o’n nedbringilse ar flKs kasnq—

bre.iit.

‘t er at’ !‘ov iatwIr4et oplyst, it en nn”ikncIo 1 3—

nlnj :11’ tVi(K an :4konopaiake problemer var n:Stlvencti;:, da ‘elskahet ir
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tllikvidt, oq cia der kunne næres frygt tor en standsning at vareleve—

rancerne til kantinan og deraf fc,lgende fare for uro blandt nhcauf tø—

rerne samt uregelmæssigheder i driften.

Det er yderligere over for indenrigsministeriet telefonisk blevet

oplyst, at der er tale om et rentefrit lån, samt at der samme dag,

hvor formanden for llovedstadsrådet havde kontakt med rådsmedlemmer re—

pnsentarende et flertal i rådet, afholdtes et mode i tiovedstadsrârlet.

I denne anledning çkal man udtale følgende:

I henhold til 4 40, stk. 2, i den kommunale styrelseslnv, jfr.

§ 12 i lov om et hovedstadsråd og 3 32 i styrelsesvodt’cçten for Hoved—

istadsrådet, er hevillingsmyndighedon hos Tfovedstadsrådet, og foran

staltninger, der vil, medføre indttpter eller udgifter som ilrke er tie—

yilget i forbindelse med vedtagelsen fif årehudgettet, m’1 ikke iværksmt—

tie, far Hovedstadsrådet hnr meddelt den fornødne bevilling. Dog kan

foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retafor—

skrift, om fornødent Ivmrksætten uden forudgående bevilling, men be

villing skal da indhentes snarest muligt.

Der er således i bestemmelsen taget stilling til, i hvilke tilfml—

de hevillingsicrrevende foranstaltninger kan iværksættes wien forudgen—

de bevilling. Foranstaitningerne skal være påbudt enten ved lov eller

anden bindende retsforskrift. Bestemmelsen i stvrelseslovens 8 31, stk.

1, jfr. hovedstadsriidslovens 3 12 og styrelsesvedtregtens § 7, stk. 2,

om at rådets formand kan afgøre almindelige løbende sager, der ikke tå

ler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl, giver dernr ikke

formanden en ret til uden forudgående bevilling at beslutte eller i—

j-’erksætte bevillingsknevende foranstaltninger, der nekicer ud over de i

‘* 40 nævnte.

Formanden for Hovedstadsrådet har derfor efter indeitrigsministeri—

ets opfattblse ikke været berettiget til p3. !‘Iovedstadsrådets vegne at

trffe beslutning om’ydelse af det omhandlede l.in til ‘riCK samt aconto—

udbetalingen heraf. Først på Tlovedstadsrådets møde den 17. november

1978 er der lovligt blevet meddelt bevilling til lånet. Det hem.-erkes

herved yderliere, at sagen under hensyn til, at den ikke tålte udsr.jt—

telse, kunne have varet medtaget ar formanden på tjovetistadarådets m’’in

den 27. oktober 1979, hvor den havde kunnet behandles, selvom d’ i

Tlovedstadsrådets forretningsordens § I fastsatte frister for udsendelse

af dagsorden og fremlæggelse at snftnmateriale ikke havde kunnet over—

holcie,.
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Det fremgår at udskrLften af beslutninqsprotokolten for plnnlt,q—

nings— og nkonomiudvnlqets møde den I. november 1978, at Poniinden p.?

mødet redegjorde for Traftktunktionrernes Kooperative Kantiner. Det

er nammesteds anført, at udvalget ti) trådte et lån fra Tlnvedstadsridat

på samlet 610.000 kr., samt at sagen senere tnrela,gges udvaic’et. Pa

effektuering at tornendens beslutning vedrørende lånet ti) ‘MCC på det

te tidspunkt allerede ver pAbegyndt gennem anontoudbetalingen af

210.000 1cr., finder indenrigsministeriet, at der under mødet tilliqe

burde have vasret redegjort for 1etto torhnld.

Det tilf1,jes, at indenriministeriet ikke finder anledning til

at foretage vi4ere i uaqen under hensyn til, at Hovedstfv1sr4nt e’tnr—

(‘lgende har meddelt den rorn,,dnc, bevilling til lånet.”

‘) Hvilket herved meddeles under henvisninu til hnvedststdsrjiletq skri

velse at 20. juni 1979 (j.nr. 1979—017—4).

7’. 4. V.

€.13.
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