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Folketingets Kommunaludvalg har den 14. april 2011 stillet følgende spørgs-
mål nr. 134 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed be-
svares.

Spørgsmål nr. 134:

’’Er der regler, der foreskriver en tidsfrist for, hvor sent inden et indkaldt møde i 
kommunalbestyrelsen eller i et udvalg under kommunalbestyrelsen, at et 
kommunalbestyrelsesmedlem skal melde evt. fravær?”

Svar:

For så vidt angår kommunalbestyrelsesmøder er pligten til at meddele fravær 

og adgangen til at indkalde en stedfortræder nærmere beskrevet i besvarelsen 

af KOU spørgsmål nr. 133, hvortil der henvises. 

Hverv som medlem af stående udvalg er ligesom hvervet som kommunalbe-
styrelsesmedlem et borgerligt ombud, jf. herved § 17, stk. 6, i lov om kommu-
nernes styrelse, hvorefter medlemmerne af kommunalbestyrelsen er pligtige at 
modtage valg til bl.a. stående udvalg. At hvervet er et borgerligt ombud inde-
bærer, at kommunalbestyrelsesmedlemmer har mødepligt til møder i den eller 
de stående udvalg, som de er blevet valgt til. 

Som i forhold til møder i kommunalbestyrelsen modificeres mødepligten til 
møder i stående udvalg af, at det anerkendes, at et medlem kan have lovligt 
forfald.

Efter lovens § 28, stk. 2, er det en forudsætning for indtræden af et andet 
kommunalbestyrelsesmedlem i udvalget end det fraværende kommunalbesty-
relsesmedlem, at udvalgsmedlemmet har forfald i mindst en måned som følge 
af en lovlig forfaldsgrund. I så fald kan den gruppe, der har indvalgt udvalgs-
medlemmet, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe 
hindringen varer. 
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Side 2

Hverken lovens § 15, stk. 2, eller § 28, stk. 2, indeholder en frist for, hvornår 
der senest kan indgives meddelelse om fravær til et kommunalbestyrelses- el-
ler udvalgsmøde med henblik på indkaldelse af en stedfortræder til førstkom-
mende møde. 

Med venlig hilsen

Bertel Haarder  /   Henrik Villum Jensen


