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1.k. 1981/1130/1000—14

Indenrigsministeriet har dags dato tilskrevet fhv, borgmesterH.C. Carstensen, Christiansfeldvej 66, 6100 Haderslev, således:

“I skrivelse af 23. december 1981 har De under henvisning til§ 47 i lov om kommunernes styrelse for indenrigsministeriet indbragten afgørelse truffet af tilsynsrådet for Sønderjyllands amt i dettesmøde den 21. december 1981.
Det fremgår af udskriften af beslutningsprotokollen for mø—tt den 21. december 1981 i tilsynsrådet, at det efter rådets opfattelse ville have været rettest, at De på et møde i Haderslev byråd den5. november 1981 havde givet oplysning om, hvilke tilkendegivelser kommunen måtte have modtaget fra Kommunernes Landsforening i forbindelsemed afslutningen af’ socialrådgiverkoriflikten, og at det var ukorrekt,at byrådet afsluttede behandlingen af et punkt på dagsordenen i detpågældende møde, som var begæret optaget af’ Hans Daugaard Peters, udenat denne havde fået mulighed for at begrunde den forespørgsel, der varindeholdt i dagsorenspunktet.

Da forespørgsien imidlertid ikke drejede sig om en verseren—de sag, fandt tilsynsrådet ikke anledning til at foretage videre, idetman dog henstillede, at de omhandlede oplysninger meddeltes klageren,såfremt han opretholdt ønske herom.

( ) I forbindelse med fremsendelse af sagens akter til indenrigsministeriet har tilsynsrådet bemærket, at man ikke tidligere erblevet gjort bekendt med, hvad De har anført under pkt. 14 i Deres skrivelse af 23. december 1981, nemlig at Hans Daugaard Peters på et tidligere byrådsmøde havde fået en redegørelse for de afvigende svar fraKommunernes Landsforening. Radets vedtagelse for sa vidt angar ,(om at De burde have givet oplysning om tilkendegivelserne fra Kommunernes Landsforening på mødet), er således sket under den forudsætning,t det pågældende byrådsmedlem ikke - hverken på det omhandlede mødeeiler tidligere — har’ fået de ønskede oplysninger.
I denne anledning skal man meddele, at det i henhold til dencommunale styrelseslovs § 147, stk. 3, alene er vedkommende kommunalbe—3tyrelse (byråd), der kan indbringe et tilsynsråds afgørelse for in—enrigsministeren.

I medfør af lovens § 61, stk. 3, kan indenrigsministerenerudover træffe foranstaltninger over for et tilsynsråds ulovlige be—



2.

slutninger eller undladelser.

Indenrigsministeriet har ikke i det oplyste fundet grundlag

for at antage, at tilsynsrådets vedtagelse — på grundlag af den udtal

else, De havde afgivet over for tilsynsrådet af 2. december 1981 —

skulle være ulovlig.

Specielt for så vidt angår de oven for anførte bemærkninger

under pkt. 14 i Deres skrivelse af 23. december 4981 bemærkes, at in

denrigsministeriet ikke har taget stilling til dette spørgsmål, fordi

det må tilkomme tilsynsrådet at tage stilling til dette anbringen—

de (der i øvrigt ikke belyses af sens akter), såfremt De retter hen-.

vendelse til rådet herom. Ministeriet skal dog bemærke, at et byråds—

medlem, der har ønsket en sag vedrørende et kommunalt anliggende opta

( get på dagsordenen for et byrådsmøde, under alle omstændigheder skal

have adgang til at redegøre for begrundelsen for forslaget, før der

foretages afstemning herom.

Borgmester Kurt Dørflinger, byrådsmedlem Hans Daugaard Peters

og tilsynsrådet for Sønderjyllands amt har fået kopi af denne skrive1se’

2) Hvilket herved meddeles under henvisning til tilsynsr—

dets j.nr. 089—515—99—2—81, idet man vedlægger tilsynsrådets akter.
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