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Hermed fremsendes i 80 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. S 1567, som medlem af Folketinget

Knud Erik Kirkegaard (KF) har stillet til indenrigsministeren den 8. februar 2001.
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Christian Schønau

Folketingets Lov- og Parlamentssekretariat — 80 eks.
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Ø. afd.
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Thorkil Juul
Anna Giolbas
Teddy Østerlin Koch
Samling
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INDENRIGSMINISTERIET Dato: 21) FEB. 2
Kontor: I kommunekontor

J. nr.: 2001/10150-34

Fu-navn: s-spmllånedelegation

Besvarelse af spørgsmål nr. S 1567 stillet af folketingsmedlem Knud Erik Kirkegaard (KF) til
indenrigsministeren den 8. februar 2001.

Spørgsmål:

“Kan en kommunalbestyrelse efter at have besluttet at lånefinansiere et anlægsprojekt delegere kom
petencen vedr, den konkrete låneoptagelse til økonomiudvalget eller borgmesteren med den konse
kvens, at kommunalbestyrelsen ikke får lejlighed til at vurdere de nærmere lånebetingelser vedr. bl.a.
rente, afdrag og kurstab?”

Svar:

“Det fremgår af § 41 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 810 af 28. oktober 1999),
at beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal træffes af kommunalbesty
relsen, medmindre indenrigsministeren har fastsat andet. Indenrigsministeren har ikke fastsat gene
relle bestemmelser om fravigelse af kravet om, at optagelse af lån skal træffes af kommunalbestyrel
sen.

Bestemmelsen indebærer, at kommunalbestyrelsen ikke kan delegere kompetencen til at træffe be

( slutning om optagelse af lån til andre organer. Delegationsforbudet omfatter tillige beslutninger om
vilkårene for lånoptagelsen.

Det antages dog, at kommunalbestyrelsen, uanset delegationsforbudet, kan bemyndige økonomiud
valget, borgmesteren eller administrationen til at udføre en beslutning om lånoptagelse, herunder
træffe bestemmelse om valg af långiver m.v. inden for vilkår fastsat af kommunalbestyrelsen.”


