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I brev af 15. januar 2003 har De rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministe
net. De har klaget over, at Deres anmodning om at få behandlet en sag på Frederiks
borg Amtsråds møde den 12. december 2002 blev afvist af et flertal af amtsrådets
medlemmer.

Det fremgår af Deres brev, at en sag vedrørende lukning af 25 senge på Esbønderup
Sygehus blev behandlet på møder i Frederiksborg Amtskommunes sundhedsudvalg og
Frederiksborg Amtsråd den 24. september henholdsvis den 30. september 2002. Det
fremgår endvidere, at De på vegne af den socialdemokratiske gruppe i amtsrådet an
modede om at få sagen behandlet på ny på amtsrådets møde den 12. december 2002.
Baggrunden herfor var, atamtsrådets beslutning efter Deres opfattelser var truffet på et
urigtigt grundlag, idet der efter Deres opfattelse var usikkerhed med hensyn til metoden
til udregning af belægningsprocenten på Esbønderup Sygehus.

De har i den forbindelse oplyst, at det i forbindelse med amtsrådets møde den 30. sep
tember 2002 var oplyst, at belægningsprocenten for år 2001 og 2002 var 81 %, og at
det senere er oplyst, at der er flere beregningsmetoder. De har herved henvist til plan
lægnings- og økonomiafdelingens notat af 11. december 2002, som er vedlagt Deres
b rev.

Det fremgår af planlægnings- og økonomiudvalgets notat af 11. december 2002, at der
ikke er nye oplysninger eller ændrede forhold, som væsentligt ændrer i grundlaget for
amtsrådets beslutning af 30. september 2002.

I den anledning skal Indenrigs- og Sundhedsministerjet herved meddele, at ministeriet
fører tilsyn med, at amtskommunerne overholder lovgivningen, jf. § 61 i lov om kom
munernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 629 af 29. juni 2001).
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Tilsynet er alene et rettigt tilsyn. Tilsynet omfatter således kun spørgsmål om, hvorvidt

der er sket en tilsidesættelse af lovgivningen, herunder offentligretlige grundsætninger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan derfor ikke tage stilling til, om amtskommuner-

nes sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig eller til spørgsmål vedrørende

skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgiv

ningen.

Som sagen foreligger oplyst, finder lndenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for

at antage, at Frederiksborg Amtsråd har handlet i stridmed lovgivningen ved at afvise

Deres anmodning om på fly at behandle den omhandlede sag.

Det skal i den anledning bemærkes, at det fremgår af den kommunale styrelseslovs

§ 11, stk. 1, 1. pkt., at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen for denne kan indbringe

ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger

herom.

Det fremgår endvidere af lndenrigs- og Sundhedsministeriets vejledende normalforret

ningsordens § 3, stk. 1, at dersom et kommunalbestyrelsesmedlem senest otte dage

forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag,

sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.

Der gælder imidlertid den begrænsning i et medlems ret til at få en sag på dagsorde

nen, at et medlem normalt ikke kan kræve at få en sag optaget til fornyet behandling,

når der én gang er truffet beslutning i den. For at et sådant krav kan stilles, må der fo

religge nye oplysninger eller ændrede forhold, således at der er sket en væsentlig æn

dring i grundlaget for den oprindeligt trufne beslutning. Kommunalbestyrelsens afgørel

se af et sådant spørgsmål i en given sag må ske på grundlag af en konkret vurdering

af, hvilken vægt der bør tillægges nye oplysninger eller ændrede forhold i relation til de

oplysninger, der har ligget til grund for den oprindeligt trufne beslutning.

Hvis der ikke foreligger nye oplysninger eller ændrede forhold, vil et med lems ønske

om at få optaget en sag på dagsordenen kunne afvises af kommunalbestyrelsen med

den begrundelse, at sagen er en gentagelse af en tidligere behandlet og afsluttet sag.

Der kan henvises til den kommenterede kommunale styrelseslov, 2000, side 41 og

297.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager herefter ikke yderligere i anledning af De

res henvendelse.
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Kopi af dette brev er sendt til Frederiksborg Amtsråd.

Med venlig hilsen

Julie Rothe

2. Nat. Hvilket herved medd&es.
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