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Strandparken

I brev af 21. november 2006 med bilag har Frederiksberg Kommune, Kulturdirektoratet,
på baggrund af en beslutning truffet af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 13.
november 2006 anmodet om at udtræde af det kommunale fællesskab Strandparken
lis.

Kommunen har i den forbindelse henvist til § 11 i vedtægterne for Strandparken liS,
hvoraf det fremgår, at enhver af interessenterne er berettiget til med ét års varsel til et
regnskabsårs udløb at opsige sin deltagelse i interessentskabet, såfremt Indenrigsmi
nisteriet (nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet) finder skellig grund hertil.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal i den anledning oplyse, at Indenrigs- og Sund
hedsministeriet indtil den 1. januar 2004 var tilsynsmyndighed i forhold til kommunale
fællesskaber, hvori der deltog en amtskommune, eller hvori Københavns Kommune
eller Frederiksberg Kommune deltog, jf. den tidligere gældende § 60, stk. 1, sidste pkt.,
i lov om kommunernes styrelse, der blev ændret ved § 1, nr. 17, i lov nr. 381 af 28. maj
2003 om ændring af lov om kommunernes styrelse med flere love.

Tilsynet med kommunale fællesskaber har siden den 1. januar 2004 været varetaget af
fem statsamtmænd, jf. § 47, stk. 3, og § 60 i lov om kommunernes styrelse (lovbe
kendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 som erstattet af [det er jo ikke lovbekendtgø
relsen, der ændrer den tidligere lovbekendtgørelse] lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24.
oktober 2006). Det er således statsamtmanden for Københavns Amt, der fører tilsyn
med Strandparken liS.

Det forhold, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i vedtægterne for Strandparken liS er
angivet som kompetent organ, uagtet at tilsynet med fællesskabet i overensstemmelse
med ovenstående er overgået til Statsamtmanden for Københavns Amt, har givet an
ledning til overvejelser i ministeriet.

Spørgsmålet er således, om det forhold, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet er angi
vet som kompetent organ, skal forstås således, at det er ministeriet i sin egenskab af
Indenrigs- og Sundhedsministerium, der er tillagt kompetence, eller om ministeriet er
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anført i sin egenskab af tilsynsmyndighed, og sagen derfor rettelig skal oversendes til
den relevante statsamtmand.

På baggrund af disse overvejelser er det ministeriets opfattelse, at sager vedrørende
kommunale fællesskaber, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet forud for tilsynsre
formen ville have været tilsynsmyndighed, på nuværende tidspunkt henhører under
den relevante statsamtmand — uanset at ministeriet i vedtægterne måtte være anført
som den kompetente myndighed. Heri ligger, at det antages, at Indenrigs- og Sund
hedsministeriet alene har været anført i kommunale fællesskabers vedtægter i sin
egenskab af tilsynsmyndighed.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på denne baggrund i dag videresendt Frede
riksberg Kommunes brev med bilag til statsamtmanden for Københavns Amt med hen
blik på videre foranstaltning.

Det bemærkes, at tilsynet med kommunale fællesskaber pr. 1. januar 2007 overgår fra
de nævnte fem statsamtmænd til statsforvaltningen i den region, hvori de deltagende
kommuner er beliggende, jf. § 47, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, i lov om kommunernes styrel
se, jf. § 9, nr. , i lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning, hvilken be
stemmelse træder i kraft den 1. januar 2007, jf. sidstnævnte lovs § 6, stk. 1. Tilsynet
med Strandparken liS udøves således efter den 1. januar 2007 af statsforvaltningen
Hovedstaden.

Det henstilles, at vedtægterne for Strandparken l/S ved lejlighed ændres i overens
stemmelse med ovenstående.

Med venlig hilsen

Julie Rothe

2. Statsamtmanden for Københavns Amt, hovedstaden(statsamt.dk

2. Not. Hvilket herved meddeles. En indscannet version af brev af 21. november 2006
med bilag fra Frederiksberg Kommune vedhæftes til videre foranstaltning. Endvidere
vedhæftes telefonreferat af 5. december 2006 og e-mail af 14. december 2006 fra Fre
deriksberg Kommune.


