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1. kommunekontor

J.nr. 1994/10150—12

Den 25 MAJ 1994

Besvarelse af spørgsmål nr. S 1227 stillet af folketings

medlem Pernille Frahm (SF) til indenrigsministeren den 11.

maj 1994.

Spørgsmål:

“Hjemler den kommunale styrelseslov nogen adgang for borg

mesteren til at begrænse kommunalbestyrelsesmedlemmets

oplysningsadgang, eksempelvis til at anlægge et lokalt! ()
personligt skøn på hvor ofte “. .i det enkelte tilfælde.”

kan være?”

Svar:

§ 20, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgø

relse nr. 526 af 22. juni 1993) har følgende ordlyd:

“Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har med de begræns
ninger, der følger af lovgivningens regler om tavsheds
pligt, ret til efter anmodning at få tilsendt dagsordener
og udskrifter af beslutningsprotokoller, der udsendes til
medlemmer af udvalg, som den pågældende ikke er medlem af, c
samt efter anmodning i det enkelte tilfælde sagsmateriale
i samme omfang som medlemmer.”

Bestemmelsen blev indsat i § 20 under Folketingets behand

ling af forslag til lov om ændring af de kommunale styrel

seslove i 1980—81 (lov nr. 629 af 23. december 1980). I

kommunaludvalgets betænkning af 11. december 1980 er i

bemærkningerne til bestemmelsen angivet følgende:



“Under folketingsbehandlingen er der fra udvalgets side

fremsat ønske om en adgang for det enkelte kommunalbesty

relsesmedlem til efter anmodning at modtage dagsordener,

udskrifter og beslutningrotokoller og sagsrnateriale fra

udvalg, som den pågældende ikke er medlem af.

Da udsendelsen af det omhandlede informationsmateriale er

betinget af en henvendelse fra det enkelte medlem, sker

der ikke herigennem nogen uønsket vækst i “papirstrøm

men”.”

Ved en senere lovændring (lov nr. 210 af 16. maj 1984)

blev det præciseret, at bestemmelsen i § 20, stk. 5, alene

vedrører retten til at få tilsendt materiale fra udvalg,

som den pågældende ikke er medlem af, mens bestemmelsen

ikke medfører nogen indskrænkning i medlemmernes adgang

til at gennemse eksisterende sagsmateriale i forvaltnin

gen.

For så vidt angår udvalgsdagsordener og udskrifter af ud

valgenes beslutningsprotokoller, har et kommunaludvaigs

medlem, der ikke er medlem af det pågældende udvalg, såle—

des efter anmodning en ubetinget ret til at modtage dette

materiale med de begrænsninger, der følger af lovgivnin

gens regler om tavshedspligt.

For så vidt angår sagsmateriale, der udsendes til medlem

merne af et udvalg, har et kommunalbestyrelsesmedlem, der

ikke er medlem af udvalget, derimod kun ret til “efter

anmodning i det enkelte tilfælde” at modtage sagsmateriale

i samme omfang som udvaigsmedlemmerne.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse må ordene “efter

anmodning i det enkelte tilfælde” efter sammenhængen i §

20, stk. 5, betyde, at et kommunalbestyrelsesmedlem som et

minimum fra gang til gang kan kræve at modtage sagsmateri

ale, der er udsendt til medlemmerne af et udvalg, som den

pågældende ikke er medlem af. Et medlems ret hertil kan



ikke begrænses at borgmesteren, f.eks. ud fra et lokalt!

personligt skøn.

Bestemmelsen er i øvrigt ikke til hinder for, at borgme—

steren eller kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at

et medlem én gang for alle kan meddele, at vedkommende

ønsker at modtage alt sagsmateriale fra et eller flere

udvalg - eventuelt sagsmateriale vedrørende et eller flere

emner - med den virkning, at materialet tilsendes den på

gældende sammen med udvalgsdagsordenen.
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