
-
- b

16 JULI 1981
l.k. 1981/123/142s52o.

I skrivelse af 2. juni l8l (j.nr. 22o—1981) har hyrdet

rejst det spnrqsnåi, om den nye regel i den kommunale styre

lovs 2o, stk. 5, umiddelbart finder anvendelse i magistrats—

stvree kc’muner. giter den navnto bestemmelse har det enkelte

\Qz’içJnckl;’eStre15.. smedlen ret til ned 1c- benrmnsnjnqer, der følger

C
a.2 lovgivninnens re ler om tavehedanhat, at modtage dagsordener
en udskrifteraf ber-lutninnsnrc’tokoller, der udsendes til medlem—

:;erne af udvaL’, som den ptgczidende ikke er medlem af, samt efter
aim;olnirg i det enkelte t ilimide sagsmateriale i sa.ne omiane som

u.valqets mec’leror. !3vrådet anmoder ministeriet om en udtalelse
, hvevj clt de i: enkelt hvt-r3sned] e i enhcld ti] 2o , stk 5,

kan ;Torlanqe at rodtn-e dagsordener for magistratamøder og sansma—

tariele, der tilstilles manistraters mec3lermmer, eller om dette for
udsmtter en s.*rsk ilt hyr dsve’tarelse herom.

i denne anledning ska I man ddeln, at § 2o, stk. 5, efter

indenriqsninirteriets oofat.telse ikke kan finde umiddelbar anven

delse nå magistraten I maqistratsstvrede kommuner, idet bestemmel

sen efter sin ordlyd kun omfatter materiale fra udvalg.

Der er intet til hinder for, at byrådet beslutter at tillmgge
det enkelte rrfsnedlem en ret til — med de beQr;snsninger, der
telmer af lc-!rqivnincens regler om tevshedsoljqt — at modtane dans—
ordener cc- ud:skrifter af heslutnnrsa.rotokoller fra manistratens
!ïIndr.r s-amt efter enmeAning i det enkelte tilfmlde sansmateriale i
sarv-;e omfang som manstratens nndlemmnr.

dan bestemmelse vil ngs5 kiinnn Or)taSes i kommunens at”—
relsesvedtnnt.

an henleder Levnet byrådets ommmrkso-ahed l, om der måtte
vore andre hestenaelser i vedta’cten, som det vii vare hensjatsm—

sigt at ændre eller åjourfore i overensstenwielse med de nidringer
af den kommunale styrelseslov, som er gennemført ved lov nr. 629
ar 23. december l9Co. Ninsteret skal i den forbindelse navnlig
henlede byrådets opmrerkscmhed på benrarknina-erne i hetenkninq nr.
824/ISRo om kommunale etyrelsesformer cc konr-unalnolitikernes ar
bejdsvilkår m.v., side lo2 cc 2o2. Det fremgår heraf, at bestemmel—
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serne i visse rnaqistratskommuners vedtægter om horqmesterens

ledelse af administrationen synes at være en overforelse af reg—

ler fra de udvalqsstyrede kommuner, som passer mindre godt på

de rnaqistratsstyrede kommuner. Bestemmelserne må anses for at

være uden selvstændigt indhold, idet “ledelsen” kun kan effektu—

eres gennem magistraten. På denne baggrund henstilles det i be

tænkningen, at de nævnte forhold søges klargjort i forbindelse

med indenrigsministeriets stadfæstelse af fremtidige ændringer

i maqjstratskommunernes styrelsesvedtægter.

Indenrigsministeriet er enigt i de i betænkningen anførte

syBspunkter.

Aalhorg hyråd,oq Odense byråd samt tilsynsrådene for Århus

Nordjyllands op Fyns amter er herfra orienteret om ovenstående.

P.M.V.

Jdia Erichson

1. Århus byråd.

2. Aalborg byåd.
3. Odense byrad.
4. 3.k.kt. (st.not.u.h.t.3.k.kt.j .nr.18l2/7—25/81)

5. Tilsynsrådet for Århus amt

6. Tilsynsrådet for Nordjyllands amt

7. Tilsynsrådet for Fyns amt.
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