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1.

I brev af 13. januar 1993 (j.nr. 2-69-1-91) har Roskilde Amts

kommune anmodet om Indenrigsministeriets godkendelse i henhold

til den kommunale styrelseslovs § 60 af en aftale mellem amts

kommunen og Greve Kommune vedrørende distriktspsykiatrisk center

i Greve.

Det er i brevet oplyst, at aftalen som er indgået i december

1992, erstatter en aftale fra december 1988, som er godkendt af

Indenrigsministeriet. Det er senere telefonisk oplyst, at den

tidligere aftale ikke er godkendt af Indenrigsministeriet.

Efter aftalen består den distriktspsykiatriske funktion i Greve

af et ambulant visitations- og behandlingsteam samt et støtte-

og aktivitetshus. Funktionen er placeret i bygninger beliggende

i Greve Kommunes ejendom Dønnergårds Allé 26, henholdsvis en

bygning tilhørende kommunen, der er udlejet til amtskommunen, og

en pavillon tilhørende amtskommunen, der er udlejet til kommu

nen. De nævnte lejekontrakter er med brev af 2. marts 1994 frem

sendt til Indenrigsministeriet.

Det fremgår i øvrigt af aftalen, at udgifterne ved driften af

centret finansieres af amtskommunen og kommunen med henholdsvis

75% og 25% af udgifterne. Centrets medarbejdere er ansat i amts

kommunen, idet kommunen medvirker ved ansættelsen. Ændringer i

medarbejderstaben kan kun ske efter aftale mellem amtskommunen

og kommunen.
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Af aftalen fremgår endvidere, at ledelsen af centret sker under

ansvar over for sygehusledelsen på Amtssygehuset “Fjorden” og

varetages
af en lokal ledelse bestående af overlægen og den le

dende ergoterapeut. Den lokale ledelse udarbejder budgetforsla

get for centret, der ifølge telefonisk oplysning fra amtskommu

nen skal godkendes af såvel amtskommunen som kommunen.

Endelig fremgår det af aftalen, at denne kan opsiges af begge

parter med 6 måneders varsel til en 1. januar.

I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Efter § 60, stk. 1, i den kommunale styrelseslov skal aftaler om

samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de

enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter styrel

sesloven, godkendes af tilsynsmyndigheden, medmindre andet sær

ligt er hjemlet i lovgivningen.

De aftalër, der skal godkendes efter § 60, er især sådanne, hvor

der i aftalen er tillagt et særligt fællesskabsorgan en kompe

tence til at træffe beslutninger, der forpligter de deltagende

kommuner i Økonomisk henseende. Endvidere omfatter bestemmelsen

aftaler, hvorved en kommune påtager sig vedvarende forpligtel

ser, uden at aftalen indeholder adgang til opsigelse inden for

et kortere åremål.

Samarbejdsaftaler mellem kommuner, der ikke medfører en afgivel

se af kompetence, skal ikke godkendes i henhold til styrelseslo

vens § 60.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger finder Inden

rigsministeriet ikke, at der mellem amtskommunen og Greve Kommu

ne foreligger en samarbejdsaftale, der er af en sådan karakter,

at den kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

Ministeriet har herved lagt vægt på, at der ikke er tale om no

get ejendomsfællesskab, at centrets personale er ansat i amts

kommunen, at budgetforslaget skal godkendes af såvel amtskommu

nen som kommunen, at der ikke er etableret et fællesskabsorgan,
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der økonomisk kan forpligte amtskommunen og kommunen, og at af

talen kan opsiges med 6 måneders varsel til en 1. januar.

En kopi af dette brev er sendt til Greve Byråd og Tilsynsrådet

for Roskilde Amt.
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