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I skrivelse af 25. oktober 195o klagede De til indenrigsmini

steriet over tilsynsrådet for Viborg amtr at orelse i en at Dem

re-Ist klage over en afstemning foretaget i Fjends kommunalbestyrel—

5€’.

5Qy Dp orienteret om, udhed indenriosrinisteriet sig en ud—

talelse fra tilsynsrådet for Viborg amt. Denne udtalelse har inden—

rigsmininteriet modtaet med tilsynsrådets skrivelse at 14. november

l93o hvcri rådet henholder ri til Gen i m:det den 12. set-ember

låto trufne ai*crelse.

Det frengår at sagen, at Fjende kommunalbestyrelse på sit nede

den 9. juni 196o behandlede sparqsnåle:t om, hvorvidt koramunalbesty—

relsen yjlie tilslutte eje samt eodkcnde vedtægterne for et fælles—

kommunalt traf ikselskab i Viboru amtskommune.

11 sajens behandling forelå en okonorùiudvalgsindstilling, som

var en tilslutnino til te kniek udvalgs indstilling om, at kommunen

tilsluttede sig trafikselskabet, at vedta’gtsforslaget godkendtes, og

( ) at formanden en næstformanden for teknisk udvalg fik plads i trafik—

selskabets reyræsentantskab.

Ved Fjende kommunalbestyrelses behandling at sagen blev til—

slutninen ti]. trafikselskabet samt godkendelse at vedtægterne ved—

taget fffl afstemning.

;‘ed hensyn til valget at repræsentanter opfordrede De samt et

fjerde sedlen at kommunalbestyrelsen teknisk udvalg til at trække

forslacet tilbage. Dette onskede udvalget imidlertid ikke.

På forespe.rgsel at 1-lolger Landbo blev det bekræftet, at valg

flf ne end I medlem skulle foregå efter forholdstaisvalqmåden. ltd—

go udtalelse at l. august 199o fra Fjende kommunalbestyrelse til
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tilsynsrådet var der imidlertid ingen at medlemmerne, som før afstemningen udtrykkeligt forlangte forholdstalsvalgmåden anvendt idet foreliggende tilfælde. Heroverfør står Deres udtalelse om, atLaurits Sørensen inden afstemnflgen anmodede om, at forboldatalavalgmåden blev taget i anvendelse, subsidiært at princippet ån mand &nstemme blev lagt til grund for afstemningen, og at denne anmodningblev afvist med den begrundelse, at der ikke var anmeldt valggrupperforud for mødet.
Borgmesteren fremførte derefter, at man indtil dette tidspunktkun havde teknisk udvalgs og økànomiudvalgets indstilling, og anmodede om forslag fra medlemmer, som ikke var enige heri. Laurits Sørensen fremsatte derefter forslag om, at Frede Vester Hansen blevvalgt. Der fremkom ikke yderligere forslag.
På forespørgsel om afstemningsformen henviste ksnneren herefter til 13 i térretningsordenen om forhoidstalsualg. Han nævnte,at såfremt kommunalbestyrelsen ikke ønskede at anvende forholdetals—valgmden, forelå der en vanskelig at stemningsprooedure, medmindrekommunalbestyrelsen foretrak skriftlig afstemning, hvilket dog burdeundgås.

Borgmesteren satte herefter sagen til afstemning, således atder kunne stemmes enten for indstillingen om valg at de 2 melemmeraf teknisk udvalg eller for forslaget om valg af Frede Vester Hansen.Ved afstemningen stemte b medlemmer for teknisk udvalgs tndstillingog 5 for valg at Frede Vester Hansen.
Ifølge udtalelsen at 15. august l9Oo fra Fjends kommunalbestyrelse fremkom ønsket om anvendelse at forholdstalsvalgmåden først pådette tidspunkt.
I Deres klage at 16. juni 198o til tilsynsrådet for Viborg amth&vder De, at afstemningsproceduren er fejlagtig, als fordi godken—delsen at vedtægter og valg til repræsentantskabet var kædet sammeni 4n afstemning, dels fordi anmodningen om forholdstalsvalg blevafvist uden grund, og dels fordi den anvendte afstemningeprocedureikke gav de foreslåede ligemnuligheder for at blive valgt.Tilsynsrådet for Viborg amt udtalte hertil i sin skrivelseat 12. septerr4ber l9Bo, at man intet havde at indvende imod, at derforelå en samlet indstillzng fra teknisk ucivalg og okonomiudvalcetom godkendelse at vedtegter og valg til repræsentantskab, idetPunkterne i indsttllingen under kommunalbestyrelsesmødet blev be—handlc’t særskilt.

Tilsynsrådet mente iøvrigt ikke, at afstemningen burde erklæres ugyli’zg. Pet var tilsynsrådets opfattelse, at det normalt må
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være en betingelse for at kunne erklære en afstemning som den fo
retagne for ugyldig, at der forud for afstemningen har været pro
testeret mod den anvendte fremgangsmåde, ligesom enkelttrupper
forud må være anmeldt til borgmesteren, for at forholdstalsvalg—
måden kan bringes i anvendelse.

I denne anledning skal indenrigsministeriet udtale, at man
er enig med tilsynsrådet i, at der intet er at indvende imod, at
der forelå en samlet indstilling om godkendelse at vedtægter og
valg til repræsentantskab, når de pågældende punkter under kommu—
nalbestyrelsesmødet blev behandlet hver for sig.

Ifølge styrelseslovens 5 25, stk, I, foretages kommunalbesty
relsens valg at 2 eller flere medlemmer til udvalg m.v. som forholde—
talavalg. Det må imidlertid normalt anses for at være en betingelse
for at statuere ugyldighed som følge at en fulgt fremgangsmåde ved
(retaelsen at koiiiinunalbestyrelsens valg at medlemmer til udvalg,
nævn w.v., at der forud for valget er protesteret mod den anvendte
fremgangsmåde. Efter omstændighederne vil protesten kunne have form
at en forespørgsel om, hvorvidt forholdstalsvalqmåden skal anvendes.

Da der i det foreliggende tilfælde er enighed om, at forespørg
sel om, hvorvidt valget skulle ske efter forholdstalsvalgmåden, blev
fremsat forud for valget, finder indenrigsministeriet, at den for
nødne protest mod fremgangsmåden er fremsat.

Valget at medlemmer til repræsentantskabet bør derfor efter
indenrigsministeriets mening foretages p.ny.

For så vidt der i sagen er rejst tvivl omjpå hvilket tidspunkt
anmeldelse af grupper i forbindelse med forholdstalsvalg skal ske,
bemærkes, at en sådan anmeldelse, ifølge styrelseslovens S 24, stk.3,
(al ske forud for det pågældende valg og altså ikke nødvendigvis
forud for det pågældende møde.

P. M. V.

Joiå,?Érjchsen

l.Laurits Sørensen, Holger Landbo og Frede Vester Hansen, Fjends
kommune, Iglsøvej 5, 785o Stoholm, Jylland.
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