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( I brev af 18. november 2003 (j. nr. 4-16-00-1021-1999) har Vestsjællands Amtskom
mune anmodet om Indenrigs- og Sundhedsministeriets vurdering af, hvorvidt en tiltræ
delsesaftale mellem Vestsjællands Amtskommune og kommunerne i amtet om driften
af fire daginstitutioner, der er oprettet i tilknytning til amtskommunens specialskoler,
skal godkendes af ministeriet i medfør af den kommunale styrelseslovs § 60.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal i den anledning udtale følgende:

Det fremgår af § 60, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 629
af 29. juni 2001), at aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre ind
skrænkning i de deltagende kommuners beføjelser efter styrelsesloven, kræver til
synsmyndighedens godkendelse, med mindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen.

Kravet om godkendelse omfatter bl.a. aftaler, hvorved et særligt fællesskabsorgan til
lægges kompetence til at træffe beslutninger, der forpligter de deltagende kommuner i
økonomisk henseende, f. eks. beslutninger om optagelse af lån, samt aftaler hvorved
en eller flere af de deltagende kommuner påtager sig vedvarende forpligtelser, uden at
aftalen indeholder adgang til opsigelse inden for et kortere åremål. Aftaler hvorved en
kommunalbestyrelse forpligtes til at undlade visse beslutning vil ligeledes kunne være
omfattet af kravet om godkendelse. Se hertil den kommenterede kommunale styrelses
lov, 2000, side 204 f.

Det fremgår af tiltrædelsesaftalens § 1, at Vestsjællands Amtskommune har etableret
fritidstilbud for børn indskrevet i amtskommunens specialskoler, og at amtskommunen
på kommunernes vegne varetager driften af institutionerne, herunder ansættelse af
personale, udbetaling af løn m.v. og udarbejdelse af budget og regnskab.

At tiltrædelsesaftalens § 2 fremgår endvidere, at kommunerne betaler for den af amts
kommunen leverede ydelse efter forbrug i form af en takst, der fastsættes på baggrund
af budgettet for det enkelte fritidshjem.
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Af tiltrædelsesaftalens § 3 fremgår det endvidere, at kommunerne træffer beslutning
om optagelse i de omhandlede institutioner, ligesom kommunerne træffer beslutning
om forældrebetaling og befordring, jf. tiltrædelsesaftalens § 5 og 6.

Af tiltrædelsesaftalens § 4 fremgår dernæst, at tilsynet med de omhandlede institutio
ner varetages af amtskommunen, at amtskommunen løbende underretter kommunerne
om det udførte tilsyn, samt at kommunerne har det overordnede ansvar for, at tilsynet
med de omhandlede daginstitutioner udøves i overensstemmelse med aftalen.

Endelig fremgår det af tiltrædelsesaftalens § 8, at aftalen kan opsiges af parterne med
i års varsel til en 1. august.

Det er lndenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at tiltrædelsesaftalen mellem
Vestsjællands Amt og kommunerne i amtet om driften af fritidshjem i tilknytning til am
tets specialskoler ikke kræver ministeriets godkendelse i henhold til den kommunale
styrelseslovs § 60, stk. 1, idet der ikke med tiltrædelsesaftalen etableres et samarbejde( mellem Vestsjællands Amtskommune og kommunerne i amtet, som vil medføre ind
skrænkning i de deltagende kommunalbestyrelses beføjelser efter den kommunale
styrelseslov.

Det bemærkes, at ministeriet forudsætter, at den indgåede aftale er i overensstemmel
se med sociallovgivningen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager herefter ikke yderligere i anledning af
Vestsjællands Amtskommunes henvendelse.

Med venlig hilsen

Louise Filt Beyer
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