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1. Amtsrådsmedlem Eigil Brinch

Munkestien 4

Antvorskov

4200 Slagelse

j 2. Vestsællands Amtskommune

1. I skrivelse at 21. september 1989 med bilag har De klaget

over, at et af Dem udarbejdet ,æyØringsforslag til &rsbudget for

1990, der var indleveret til Vestalæltands Amtskommune inden den

fastsatte frists udløb, er blevet indstillet til afvisning af

amtskommunens ekonomiudvalg.

Som i» er orienteret om, anmodede Indenrigsministeriet i

• skrivelse at 22. september 1989 vestsjallands Amtskommune om en

udtalelse i sagen. Vestslællands Amtskommune har i den i kopi

./. vedlagte skrivelse at 25. september 1989 afgivet en udtalelse.

Det fremgår at amtskommunens udtalelse, at Deres ændringsforslag

er optaget på amtsborgmesterens udkast til dagsorden til amtsrå—

dets made den 28. september 1989, og at amtskommunen mener, at

t. yderligere bemisrkninger til ministeriet må afvente, at amtsrådet

har behandlet dagsordensudkastet og dermed taget stilling til

indstillingen om afvisning.

Det fremgår af sagen, at De den 13. september 1989 umiddel

• bart inden udløbet af den fastsatte frist for ændringsforslag til

årsbudgettet har indleveret et mndringsforslag, hvori De har fo

reslået, at den i budgetforslaget foreslåede lukning at 12 medi

cinske senge på Centralsygehuset i Slagelse og de heraf følgende

ændringer i personalet udsattes, indtil centralsygehusets senge—

og personalebehov er vurderet i den ny sygehusplan. For så vidt

angår pris— og kontofastsættelsen at ændringsforslaget har De an

ført: “Under henvisning til praksis forventes, at forvaltningen

pris— og kontosatter endringsforslaget.”
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1ed skrivelse af 14. september 1989 fremsendte forvaltningen

ændringsforslaget til økonomiudvalgets medlemmer med forvaitnin—

gens indstilling om, at forslaget-blev afvist, da det ikke OD—

fyldte de formelle krav til ændringsforslag. Det fremgår endvide

re af sagen, at økonomiudvalget senere i et møde har indstillet

Deres andringsforslag til afvisning ved amtsrådets møde den 28.

september 1989.

De har i Deres skrivelse til Indenrigsministeriet anført, at

De ikke selv som amtsrådsmedlem har haft mulighed for at foretage

en beregning af Deres ændringsforslag, idet aktivitetsændringer

på Slagelse sygehus ikke er nævnt eller orissat i oversigter over

aktivitetsændringer på sygehuset i modsætning til f.eks. Ringsted

sygehus.

I denne anledning skal indenriqsministeriet udtale følgende:

Et ændringsforslag til et budgetforslag skal være så speci—

ficeret, at det umiddelbart fremgår, hvilken bevilling der fore

slås ændret og med hvilket beløb, jf. § 2, stk. 2, 1. pkt., i In—

denrigsministeriets hekendtgrelse nr. 316 af 21. juni 1984. Et

ændringsforslag skal således mindst være specificeret i det be—

villingsniveau, som kommunalbestyrelsen har valgt.

Efter Indenriqsministeriets opfattelse må det antages, at et

medlem som følge af de nævnte tekniske krav til ændringsforslag

har krav på i rimeligt omfang at modtage en fornøden teknisk bi

stand fra forvaltningen til den nødvendige beløbs— og kontomæssi—

ge specifikation af et ændringsforslag.

( Det forhold, at De har indgivet ndringsforslaqet umicldel—

bart inden udløbet af fristen for ændringsforslag, kan efter mi

nisteriets opfattelse ikke i sig selv medføre, at De herved af—

skæres fra adqanqeri til at modtage en fornøden teknisk bistand i

det omfang, det er muligt og ikke nødveridiggør en større og mere

omfattende arbejdsindsats fra forvaitningens side.

På det foreliggende grundlag finder ministeriet, dels at De

ikke nar haft mulighed for på baggrund af oplysningerne i bud—

getmaterialet at foretage den fornødne Deløbs— og kontomæssige

specifikation af Deres ændringsforslag, dels at den at Dem ønske

de bistand må antages at være at begrænset omfang, idet Deres æn—

dringsforsiaq mà opfattes som udtryk for et. ønske om opretholdel

se at status guo for så vidt angår antallet at medicinske senge

på Centralsygehuset i Slagelse.
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Under henvisning til ovenstående har ministeriet derfor i

dag anmodet Vestsjllands mtskommune om at foretage den fornødne

beløbs— og kontomssige specifikation at Deres ndringsforslag,

således at forslaget vil kunne undergives realitetsbehandling på

amtsrådets møde den 28 september 1-989.

2. ot:

Hvilket herved meddeles, idet man under henvisning til oven—

stående skal anmode om, at der foretages den fornødne beløbs- og

kontomssige specifikation at det omhandlede ndringsforslaq, så

ledes at forslaget vil kunne undergives realitetsbehandling på

amtsrådets møde den 26. september 1969.


