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Søndergade 67, Ubby 1991/1073/0609-1

4490 Jerslev Sj. Jl/eot

I skrivelse af 17. november 1991 har De som gruppeformand for

den socialdemokratiske gruppe i Hvidebæk Kommunalbestyrelse fo

respurgt, om der i Indenrigsministeriet er overvejelser angående

ændring af reglerne i den kommunale styrelseslov, således at en

gruppe ikke mister sin repræsentation i et udvalg, når et medlem

af gruppen udmelder sig i valgperioden.

Det fremgår af sagen, at baggrunden for spørgsmålet er, at 2 af

de 5 medlemmer, som den socialdemokratiske liste fik indvalgt i

Hvidebæk Kommunalbestyrelse ved valget den 21. november 1989,

har udmeldt sig af partiet. Det fremgår endvidere, at det ene

medlem allerede udmeldte sig den 22. november 1989, og at konse

kvensen heraf indgik i det konstituerende møde. Det andet medlem

har udmeldt sig den 2. oktober 1990, og med baggrund i den kom

munale styrelseslovs regler er der ikke foretaget ny konstitue

ring af kommunalbestyrelsens udvalg.

I denne anledning skal man oplyse, at det er korrekt, at der

ikke kan foretages omkonstituering af økonomiudvalget og de stå

ende udvalg som følge af, at et medlem udmelder sig af en gruppe

i løbet af vaigperioden.

Dette følger af bestemmelsen i § 17, stk. 3, i den kommunale

styrelseslov (lovbekendtgørelse nr. 483 af 21. juni 1991), hvor

efter valgene til Økonomiudvalg og de stående udvalg har virk

ning for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
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Udmeldelse af en gruppe medfører således ikke, at gruppen får

adgang til at fratage et medlem dets udvalgshverv eller til at

fritage et medlem for dets udvalgshverv. Anmodning om fritagelse

for et udvalgshverv kan kun indgives af det pågældende medlem

selv, og fritagelse kan alene meddeles af kommunalbestyrelsen.

Er et udvaigsmedlem af kommunalbestyrelsen fritaget for udvalgs-

hvervet, besættes den ledigbievne plads af den samme gruppe, som

oprindeligt har udpeget medlemmet, jf. § 28, stk. 1, i styrel

ses loven.

Den her angivne retstilstand er i overensstemmelse med en lang

og fast praksis, der sikrer, at de valgte - så længe de er med

lemmer af kommunalbestyrelsen - bevarer de hverv, som de er

valgt til og har indrettet sig på at varetage i vaigperioden.

Herved undgås bl.a., at en fratagelse af udvalgsposter kan be

nyttes som pression over for et medlem i gruppen, der ønsker at

tilkendegive afvigende meninger.

Endvidere kan der være en række tilfælde af gruppeudmeldelser og

-sprængninger, hvor det ville være vanskeligt eller umuligt at

fastslå, hvilken af de nye grupper der herefter repræsenterer

den
indvaigte liste og dennes vælgere.

På denne baggrund er der ikke i Indenrigsministeriet overvejel—

ser om at ændre de gældende regler, som generelt virker mest

( rimelige, og som tillige tilgodeser væsentlige hensyn til de

valgte.

For så vidt angår Deres anmodning om orientering om uddybende

kommentarer til de pågældende bestemmelser kan man henvise til

Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning I (5. udg., 1988), side

243 f., samt til kommentarerne til de nævnte lovbestemmelser i

den kommunale styrelseslov med kommentarer af Preben Espersen

m.fl. (1991).

.1. Man vedlægger endvidere til orientering kopi af indenrigsmini

sterens skrivelse af 24. oktober 1990 til folketingsmedlem Lars

P. Gammelgaard om samme problemstilling.



Da det fremgår af Deres skrivelse, at De har orienteret Folke

tingets Kommunaludvalg og Kommunernes Landsforening om Deres

henvendelse, har ministeriet samtidig sendt en kopi af dette

svar til Kommunaludvalget og Landsforeningen.

Med venlig hilsen

Thor Pedersen

Emil le Maire


